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1. Пояснювальна записка. 

 Програма вступного випробування з дисципліни ”Філософія“ 

підготовлена для здобувачів, що вступають в аспірантуру ДВНЗ «УДХТУ» 

для здобуття ступеня доктора філософії. У програмі відображені основні 

вимоги до філософської підготовки   здобувачів, які склали вузівський курс з 

дисципліни.  Головна мета вступного іспиту – оцінювання знань особи, що 

поступає до аспірантури та здатності до опанування освітньої складової 

освітньо-наукової програми.   

 Основною формою перевірки знань кандидатів в аспірантуру з 

дисципліни є екзамен.        

      

2. Загальні положення 

Філософія є світоглядно-теоретико-методологічна дисципліна 

гуманітарного циклу, яка впливає на формування світоглядно – моральних 

цінностей, аналітико-методологічні особливості, діалектичність мислення. 

Метою вивчення філософії є: формування підвалин сучасного світогляду, 

особливостей філософського мислення, цінностей суспільства, культури, а 

також пізнання законів розвитку і діалектики природи, суспільства, людини. 

      Здобувачі повинні:        

знати:  

- історичні типи філософії та особливість їх проблем; 

- галузі філософського знання та основні категорії; 

- основні форми буття і сутність діалектики; 

- шляхи пізнання світу; 

- особливості філософії суспільства, культури, людини;  

- умови формування особистості, її свободи та відповідальності;  

      уміти:  

- обґрунтовувати свою світоглядну та моральну позиції: 

- застосовувати одержані теоретико-методологічні знання при 

вирішенні професійних завдань; 



-  аналізувати проблеми та процеси, явища і факти природного і 

соціально-культурного буття; 

-  розуміти світ як цілісний, системний, діалектичний, 

запаречливий, в постійному розвитку; 

- застосовувати діалог культур як засіб вирішення соціально-

культурних проблем.  

Творче засвоєння філософії передбачає розгляд філософських 

положень у тісному зв’язку з теоретичними концепціями і матеріалами 

спеціальних галузей дослідження, з даними природознавства, технічних та 

гуманітарних наук, з урахуванням об’єктивного розвитку суспільства і 

культури в цілому. 

 

3. Перелік екзаменаційних питань. 

1. Предмет, основні проблеми і розділи сучасної філософії.  Концепції 

матеріалізму і ідеалізму  

2.  Специфіка філософії як науки і світогляду. Функції філософії. 

3. Особливості античної філософії. «Архе» і діалектика буття Геракліта. 

Буття у Парменіда. 

4.  Матеріалізм Демокріта. Чому Платон – ідеаліст, а Аристотель – 

дуаліст? 

5.  Сократ. Вчення про людину.  Метод майєвтики. Етичний раціоналізм. 

6.  Ідеалізм Платона. Вчення про ідеї, теорія пізнання. 

7. Аристотель. Критика Платона. Вченя про початки буття та 

першопричини.  

8.  Основні проблеми філософії середніх століть.  Проблема віри і знання. 

9. Особливості гуманізму та антропоцентризму філософії Відродження. 

Роль протестантизму в формуванні нового світогляду. 

10. Особливості натуральної філософії Відродження. Ідеї Коперніка, 

Бруно, Галілея. Геліоцентризм, теорія пізнання. 

11. Філософія Нового часу.  Особливості методу Ф.Бекона. 

12. Філософія Нового часу. Особливості методу Р.Декарта.  

13. Соціально-філософські концепції Нового часу: ідеї Т.Гоббса, 

Дж.Локка.  

14. Філософія І.Канта.  Теорія пізнання. Етичне вчення. 

15. Філософія Г.Гегеля. Критика Канта. Ідеалізм і діалектика Гегеля.  

16. Іраціоналізм   А.Шопенгауера. Людина в філософії Шопенгауера. 



17. Іраціоналізм Ф.Ніцше. Ніцше про людину. 

18. Основні ідеї психоаналізу: З.Фрейд. 

19. Філософія екзистенціалізму: основні ідеї.  

20. Філософський смисл категорії буття в історії філософії. Нові форми 

буття в ХХ ст..  

21. Простір та час як форми буття. Ознаки простору і часу, їх 

взаємозв’язок.  

22. Діалектика як вчення про розвиток. Особливості формування ідей  

діалектики.  

23. Основний закон діалектики. Закон єдності і боротьби протилежностей. 

Поняття: тотожність і різниця, протилежність , протиріччя. 

24. Основний закон діалектики. Закон переходу кількісних змін в якісні. 

Поняття: ознака, кількість, якість, міра. 

25. Основний закон діалектики. Закон заперечення заперечення.Поняття: 

діалектичне заперечення, метафізичне заперечення. Спадкоємність, 

циклічність. 

26. Категорії діалектики: причина та наслідок. Особливості причинно-

наслідових відносин. Категорії: елемент, структура, система. Види систем.  

27. Категорії діалектики: необхідне і випадкове. Ймовірність. Категорії 

діалектики: сутність і явище, їх діалектика. 

28. Пізнання як форма освоєння людиною світу. Суб’єкт і об’єкт пізнання. 

Активність суб’єкта. Агностіцизм. 

29. Чуттєве і раціональне пізнання, їх форми ті єдність.  

30. Проблема істини в філосоії і науці. Істина як процес. Діалектика 

абсолютної та відносної истини. Критерії істини. 

31. Загальнологічні методи в пізнанні: аналіз, синтез, абстрагування, 

ідеалізація, моделювання, індукція, дедукція.  

32. Емпіричний рівень наукового пізнання. Спостереження. Експеримент. 

Роль приладів. Інтерпретація фактів. 

33. Теоретичний рівень наукового пізнання. Проблема, гіпотеза, теорія. 

Перехід від гіпотези до теорії. 

34. Поняття суспільства. Специфіка суб’єкта, об’єкта і законів в 

суспільному пізнанні. 

35. Об’єктивні та суб’єктивні фактори суспільного розвитку.Види 

суспільних змін. 

36. Базис і надбудова. Діалектика їх взаємозв’язку. Рост ролі надбудови  та 

її елементів  в розвитку сучасного суспільства. 

37. Суспільне буття і суспільна свідомість. Їх взаємозв’язок. Відносна 

самостійність суспільної свідомості. Форми суспільної свідомості. 



38.  Підходи в розумінні культури: аксіологічний, діяльний, семіотичний. 

Особливості сучасної культури. 

39. Наука. Особливості сучасного етапу розвитку. Етика науки. 

40. Поняття глобальних проблем. Глобалістика і антиглобалістичний рух 

сучасності. 

 

4. Критерії оцінювання знань 

          Здобувач на екзамені повинен розкрити основний зміст питань білета 

та додаткових питань. 

ВІДМІННО –володіння глибокими і дієвими знаннями навчального 

матеріалу, філософськими категоріями та поняттями, загальнологічними 

методами, може робити аргументовані висновки, узагальнення, проявляє 

самостійне мислення в висновках та аргументації.  Вирішує творчі завдання, 

здатен сприймати іншу позицію, як альтернативу, знає суміжні дисципліни, в 

навчанні користується додатковими джерелами інформації. Відповідь його 

повна, логічна і обґрунтована. 

 ДОБРЕ – студент володіє достатньо повними знаннями, вільно 

застосовує вивчений матеріал у стандартних умовах; розуміє основоположні 

філософські ідеї, логічно висвітлює причинно-наслідкові зв'язки між ними; 

вміє аналізувати, робити висновки, узагальнення. Відповідь його повна, 

логічна, але з деякими неточностями. 

ЗАДОВІЛЬНО – студент розуміє суть дисципліни, виявляє розуміння  

основних положень навчального матеріалу; може поверхово аналізувати 

події, ситуації, робити певні висновки, самостійно відтворити більшу частину 

матеріалу. Відповідь може бути  правильна, але недостатньо осмислена, 

обґрунтована. 

НЕЗАДОВІЛЬНО –  має початковий рівень знань, слабко орієнтується 

в поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального матеріалу 

викликає значні труднощі; робить спробу розповісти суть заданого, але 

відповідає лише за допомогою викладача на рівні "так" чи "ні"; не володіє 

необхідними знаннями та уміннями, категоріями.   
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