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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІІ ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ 

 

14 квітня 2015 р. 

 

10
00

 – 18
00

 – реєстрація та поселення іногородніх учасників (ауд. 326, Головний 

навчальний корпус Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, вул. Володимирська, 60). 

Поселення іногородніх студентів-учасників олімпіади  проводиться у 

гуртожитку № 21 Інституту післядипломної освіти Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (вул. Васильківська, 36)  

Поселення іногородніх членів журі та апеляційної комісії олімпіади 

проводиться у гуртожитку № 21 Інституту післядипломної освіти Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (вул. Васильківська, 36)  

 

14
00

 – 18
00

 – робоче засідання журі олімпіади (ауд. 330, Головний навчальний 

корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вул. 

Володимирська, 60) 

 

 

15 квітня 2015 р. 

 

10
00

 - 11
00

 – реєстрація учасників олімпіади (ауд. 326, Головний навчальний 

корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вул. 

Володимирська, 60) 

 

11
00

 – 12
00 

– пленарне засідання, урочисте відкриття роботи Олімпіади (ауд. 

330, Головний навчальний корпус Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60 ) 

 

12
00

 – 13
30

 – проведення І туру олімпіади (ауд. 330, Головний навчальний 

корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вул. 

Володимирська, 60) 

 

13
30

 – 14
30

 – перерва 

 

14
30

 – 17
00

 – проведення ІІ туру олімпіади (ауд. 326, Головний навчальний 

корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вул. 

Володимирська, 60) 

 

17
00

 – 19
00

 – екскурсії для учасників олімпіади 

 

17
00

 – 19
00

  - засідання журі олімпіади (ауд. 326, Головний навчальний корпус 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вул. 

Володимирська, 60) 
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16 квітня 2015 р. 

 

11
00

 – 13
00

 – підведення підсумків, нагородження переможців та закриття 

роботи олімпіади (ауд. 330, Головний навчальний корпус Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60) 

 

13
00

 – 14
00

 – перерва 

 

14
00

 – 17
00

 – екскурсії для учасників олімпіади 

 

14
00

 – 17
00

 – робота апеляційної комісії (ауд. 330, Головний навчальний корпус 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вул. 

Володимирська, 60) 

 

17 квітня 2015 р. 

 

відбуття учасників олімпіади 
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УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 

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 
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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. 

 

  Оцінювання тесту: тест оцінюється від 0 до 40 балів. 
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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 (до 10 балів). 

2. Наявність та рівень аргументованої позиції (до 20 балів). 

3. Коректність ведення дискусії (до 10 балів). 

4. Вміння узагальнювати результати наукової дискусії (до 20 балів). 
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Оргкомітет 

 

Вижва Сергій Андрійович – голова оргкомітету, проректор з наукової роботи 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор 

геологічних наук, професор; 

Конверський Анатолій Євгенович - заступник Голови оргкомітету, декан 

філософського факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, академік НАН України, доктор філософських наук, професор. 

 

Члени оргкомітету: 

 

Руденко Сергій Валерійович – заступник декана філософського факультету з 

наукової роботи Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, доктор філософських наук, доцент; 

Соболь Тетяна Володимирівна – відповідальний секретар, молодший 

науковий співробітник науково-дослідної частини філософського факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат 

філософських наук; 

Приходько Володимир Володимирович – доцент кафедри філософії 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат 

філософських наук, доцент; 

Комаха Лариса Григорівна – заступник декана філософського факультету з 

навчальної роботи Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, кандидат філософських наук,  доцент; 

Неліпа Дмитро Васильович – заступник декана філософського факультету з 

виховної роботи Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, завідувач кафедри державного управління, доктор політичних наук, 

доцент; 

Бугров Володимир Анатолійович - завідувач кафедри історії філософії 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат 

філософських наук, професор; 

Бойченко Михайло Іванович – професор кафедри філософії філософського 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

доктор філософських наук, доцент; 

Добронравова Ірина Серафимівна – завідувач кафедри філософії та 

методології науки Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка,  доктор філософських наук, професор; 

Кононенко Тарас Петрович – доктор філософських наук, доцент кафедри 

історії філософії Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; 

Косенко Дмитро Васильович – асистент кафедри політології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат політичних наук; 
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Панченко Валентина Іванівна - завідувач кафедри етики, естетики та 

культурології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

доктор філософських наук, професор; 

Пасічник Олександр Сергійович – асистент кафедри релігієзнавства 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат 

філософських наук; 

Петренко Ігор Ігорович – асистент кафедри політичних наук Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат політичних наук; 

Пілецький Євген Анатолійович – асистент кафедри релігієзнавства 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат 

філософських наук; 

Приятельчук Анатолій Олексійович – завідувач кафедри філософії 

гуманітарних наук Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, кандидат філософських наук, професор; 

Русин Мирослав Юрійович – завідувач кафедри української філософії і 

культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

кандидат філософських наук, професор; 

Соболєвський Ярослав Андрійович - асистент кафедри історії філософії 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат 

філософських наук; 

Титаренко Вадим Анатолійович – асистент кафедри історії філософії 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат 

філософських наук; 

Харьковщенко Євген Анатолійович – завідувач кафедри релігієзнавства 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор 

філософських наук, професор; 

Цвих Володимир Федорович – завідувач кафедри політології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, доктор політичних наук, 

професор; 

Шашкова Людмила Олексіївна – завідувач кафедри філософії Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філософських наук, 

професор; 

Шляхтун Петро Панасович - завідувач кафедри політичних наук Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філософських наук, 

професор. 
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УЧАСНИКИ ОЛІМПІАДИ 

 

1. Абрамець Ігор Іванович – студент Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

2. Автономова Ульяна Семенівна – студентка Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

3. Арабаджи  Маргарита Борисівна – студентка Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова 

4. Бабін Олександр Анатолійович – студент Південноукраїнського 

національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» 

5. Безман Аліса Сергіївна - студентка Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» 

6. Безпрозванна Тетяна Андріївна – студентка Київського університету 

ім. Бориса Грінченка 

7. Бурлаченко Тетяна Миколаївна – студентка Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара 

8. Головко Оксана Миколаївна – студентка Чернівецького національного 

університету  імені Ю.Федьковича 

9. Горщар Тетяна Сергіївна - студентка Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка 

10. Гурневич Лілія Валеріївна – студентка Львівського національного 

університету  імені Івана Франка 

11. Дзвінчук Ростислав Васильович - студент Української богословської 

академії Карпатського університету 

12. Добровольська Валерія Олександрівна – студентка Київського 

університету ім. Бориса Грінченка  

13. Дудурич Віталій Володимирович – студент Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка 

14. Загоруйко Максим Вікторович – студент Національного технічного 

ніверситету України «Київський політехнічний інститут» 

15. Золотих Вікторія Сергіївна – студентка Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара 

16. Кірізвас Марія Вадимівна – студентка Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара 

17. Козловська Віра Ігорівна – студентка Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

18. Кононович Марія Андріївна – студентка Національного технічного 

ніверситету України «Київський політехнічний інститут» 

19. Кріль Юрій Орестович – студент Українського Католицького 

Університету 

20. Курбонова Наргіза Фахріддінівна – студентка Київського 

університету ім. Бориса Грінченка 
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21. Куровська Ганна Валентинівна – студентка Національного технічного 

ніверситету України «Київський політехнічний інститут» 

22. Лазоревич Ірина Русланівна – студентка Чернівецького національного 

університету  імені Ю.Федьковича 

23. Маляренко Валерія Вікторівна – студентка Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова 

24. Матвійчук Тарас Вікторович – студент Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 

25. Найденко Вікторія Олександрівна – студентка Харківської державної 

академії культури 

26. Нікітчук Євгенія Олегівна – студентка Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова 

27. Одинець Анна Валеріївна – студентка Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

28. Павлик Наталія Ігорівна – студентка Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» 

29. Панченко Марія Олександрівна – студентка Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» 

30. Партем Марта Ігорівна – студентка Львівського національного 

університету  імені Івана Франка 

31. Пархуць Юлія Андріївна – студентка Українського Католицького 

Університету 

32. Сагановська Тетяна Петрівна – студентка Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 

33. Сербін Марія-Катерина Сергіївна – студентка Чернівецького 

національного університету  імені Ю.Федьковича 

34. Терещенко Юлія Дмитрівна – студентка Харківського національного 

університету ім. В. Н. Каразіна 

35. Фисина Оксана Миколаївна – студентка Національного університету 
Державної податкової служби України 

36. Фролова Юлія Артурівна – студентка Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова 

37. Чурікова Катерина Володимирівна – студентка Південноукраїнського 

національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського 

38. Шаповал Надія Володимирівна – студентка Харківського 

національного університету ім. В. Н. Каразіна  

39. Якубович Вікторія Вікторівна – студентка Національного 
університету Державної податкової служби України 
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ЖУРІ 

 

Конверський Анатолій Євгенович – голова журі, декан філософського 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

академік НАН України, доктор філософських наук, професор; 

Карпенко Іван Васильович – заступник голови журі, декан філософського 

факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 

доктор філософських наук, професор (за згодою); 

Руденко Сергій Валерійович – заступник голови журі, заступник декана 

філософського факультету з наукової роботи Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, доктор філософських наук, доцент; 

Соболь Тетяна Володимирівна – відповідальний секретар, молодший 

науковий співробітник філософського факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, кандидат філософських наук; 

Адаменко Надія Богданівна – заступник директора Інституту філософської 

освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова, кандидат філософських наук (за згодою); 

Александрова Олена Станіслівівна – завідувач кафедри філософії Київського 

університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор (за 

згодою); 

Голубович Інна Володимирівна - заступник декана філософського факультету 

по науковій роботі та міжнародному співробітництву Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова, доктор філософських наук, професор (за 

згодою); 

Йосипенко Сергій Львович –завідувач відділу історії філософії України 

Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, доктор філософських 

наук, старший науковий співробітник (за згодою); 

Ларіонова Вікторія Костянтинівна – професор кафедри філософії та 

соціології Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, доктор філософських наук, професор (за згодою); 

Менжулін Вадим Ігорович – професор кафедри філософії і релігієзнавства 

Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор 

філософських наук, доцент (за згодою); 

Пасічник Олександр Сергійович – асистент кафедри релігієзнавства 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат 

філософських наук; 

Поплавська Тетяна Миколаївна - доцент кафедри філософії та соціології 

Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського", кандидат філософських наук  (за згодою); 
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Рошкулець Роман Георгійович - доцент кафедри філософії Чернівецького 

національного університету імені Ю.Федьковича, кандидат філософських наук 

(за згодою); 

Сарабун Оксана Богданівна - асистент кафедри філософії Львівського 

національного університету імені Івана Франка, кандидат філософських наук  

(за згодою); 

Шевцов Сергій Вікторович –професор кафедри філософії Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара, доктор філософських наук, 

професор (за згодою). 
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АПЕЛЯЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

Чуйко Вадим Леонідович – голова апеляційної комісії, професор кафедри 

філософії та методології науки філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філософських наук, 

професор; 

Приходько Володимир Володимирович – заступник голови апеляційної 

комісії, доцент кафедри філософії філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філософських 

наук, доцент; 

Перепелиця Олег Миколайович – заступник декана філософського 

факультету з наукової роботи Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна, кандидат філософських наук, доцент (за згодою); 

Сарапін Олександр Васильович – доцент кафедри релігієзнавства 

філософського факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, кандидат філософських наук, доцент; 

Соболєвський Ярослав Андрійович - асистент кафедри історії філософії 

філософського факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, кандидат філософських наук; 

Талько Тетяна Миколаївна - доцент кафедри філософії соціально-

гуманітарного факультету Дніпропетровського національного  університету 

імені Олеся Гончара (за згодою). 


