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Вступні випробування проводяться на основі екзаменаційних питань навчальних програм фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Філософія”. До них, зокрема, належать: Філософська пропедевтика, Онтологія, Метафізика, Діалектика, Гносеологія, Епістемологія та Праксеологія, Філософія свободи, Філософія та методологія науки, Соціологія, Феноменологія та Герменевтика, Семіотика, Філософія історії, Соціальна філософія. Історія античної філософії, Історія середньовічної філософії, Історія філософії Нового часу, Історія філософії ХІХ–ХХ ст., Історія української філософії, Логіка.

Перелік орієнтовних питань
фахових вступних випробувань з філософії 
галузі знань 03 Гуманітарні  науки
спеціальності 033 Філософія
 освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”  
2018-2019 н.р.

ФІЛОСОФСЬКА ПРОПЕДЕВТИКА
Поняття світогляду, його структурні елементи і предметні відношення.
Типологія світоглядів 
Що таке міфологія? Назвіть її основні функцій й охарактеризуйте.
Поняття онтології у філософії: запропонувати визначення монізму, дуалізму і плюралізму. 
Охарактеризуйте поняття: “субстанція”, “монізм”, “дуалізм”, “плюралізм”. 
Охарактеризуйте основну проблему і завдання гносеології.
Розкрийте зміст спіритуалізму (ідеалізму) та матеріалізму у філософії. 
Охарактеризуйте проблематику джерела пізнання у філософії.
Охарактеризуйте проблематику і суть філософського дуалізму і назвіть його представників. 
У чому полягає проблема визначення філософії як науки? Що таке наукове пізнання і чим воно відрізняється від ненаукового?
У чому полягають особливості релігійного світогляду?
Назвіть основні світоглядні ідеї індійського філософського мислення і запропонуйте їхню характеристику.
Які принципи закладено в основу китайської філософії Конфуцієм?
Окресліть особливості античного філософського мислення досократичного періоду.
Чому вважається, що філософія Сократа викликала радикальну переорієнтацію мислення? У чому її історичне значення?
Предмет філософії та його ділянки. 
У чому суть семіотичного підходу до філософії? Запропонуйте його визначення.
Назвіть основні функції філософії і запропонуйте характеристику кожної.
 Чи є філософія наукою? Обґрунтуйте  свою відповідь
Сократ як філософ: головна проблематика тексту “Апологія Сократа”

ОНТОЛОГІЯ і МЕТАФІЗИКА
Суть філософського запиту та його горизонт.
Проблема Духу в філософії. Буття духу як свобода.
Першопричина як метафізичне поняття.
Єдине як атрибут буття.
Буття в концепції Платона та Аристотеля.
Трансцендентний та трансцендентальний виміри філософії.
Проблема тотожності буття та мислення.
Бог у релігії та філософії.
Буття сутності та рефлексія.
Рівні буття. Буття та свідомість.
“Метафізика” Аристотеля як першофілософія.
 «Ніщо» як філософська проблема.
Фінальність та смисл буття.
	Час, простір та рух як виміри буття. Відносність часу та простору.
	Свідомість та дійсність. Проблема об’єкта та суб’єкта.
	Метафізика та її місце у філософії та її історії.
Онтологічний статус поняття буття як філософська проблема.
Буття та суще.
Відношення “людина-природа”, “мислення-природа” в системі “філософії природи”.
Історичне місце натурфілософії (“філософії природи”) в пізнанні природи.
Матерія як онтологічна реальність і як категорія.
Мислення як відображення, самовідображення і творчість.
	Проблема мови і мовлення. 
“Метафізичні розмисли” Р. Декарта.
“Теодицея” та “Монадологія” Ґ. Ляйбніца.
Проблема апріорності знання. “Критика чистого розуму” та “Критика практичного розуму” І. Канта.
 «Буття і час». М. Гайдеґер.
Поняття блага. Раціональне та ірраціональне розуміння цінностей.
Проблема змісту, форми, матерії та руху.
“Феноменологія духу” Ґ. Геґеля.

ДІАЛЕКТИКА
Діалектика як філософське вчення. Предмет діалектики.
	Діалектика, логіка та теорія пізнання, їх співвідношення.
	Історична ґенеза діалектики.
Емпірична і теоретична діалектика.
Категоріальний, рефлексивний і поняттєвий лади діалектики як логіки.
Поняття законів і принципів діалектики.
Розсудок, розум і діалектика. Діалектика та софістика.
Категорії  якості, кількості та міри.
Перехід якості в кількість і, навпаки, поза мірою.
Поняття рефлексії в діалектиці. Рефлексивні визначення тотожності та відмінності.
Поняття боротьби  протилежностей в діалектиці. Суперечність та антагонізм.
Логічна структура принципу розвитку. Поняття еманації, еволюції, розвитку.
Діалектика як теорія розвитку. Спіралевидна форма вияву розвитку. 
Єдність історичного і логічного та її значення для побудови діалектики як логіки.
Структура діалектичного методу. Діалектика і методи наукового пізнання.
	Діалектика античної Елейської школи. Зенон Елейський.

Сократична діалектика  в діалогах Платона.
Діалектика як діалог. Сучасні концепції діалектики в зарубіжній філософії.
Формальна та діалектична логіка, їх специфіка.
Діалектика Г.Сковороди.
Історія діалектики та її теорія. Діалектика і творчість.
Сходження від конкретного до абстрактного в пізнавальному освоєнні об‘єкту.
Поняття діалектики в контексті співвідношення об’єктивного і суб’єктивного.

 ГНОСЕОЛОГІЯ, ЕПІСТЕМОЛОГІЯ І ПРАКСЕОЛОГІЯ
Предмет гносеології, її місце в системі філософського знання. 
Поняття "знання" в класичній та посткласичній традиції.
Структура знання: види, рівні та форми. Особливості теоретичного знання.
Чуттєве та раціональне в пізнанні. Раціоналізм та сенсуалізм.
Особливості раціонального пізнання та його форми.
Особливості чуттєвого пізнання та його форми.
Поняття досвіду та його типи.
Позараціональні форми пізнання ( фантазія, інтуїція). Інтуїтивне та дискурсивне у пізнанні.
 Проблема соціально-історичної та культурної зумовленості пізнання в історичному контексті.
Пізнання як комунікація . Діалогічний характер пізнання.
Проблема розуміння: гносеологічний аспект.
Проблема істини в історично-філософському контексті.
Проблема об’єктивності істини. Агностицизм, скептицизм, релятивізм.
Процесуальність істини. Проблема критерію істини.
Кореспондентська теорія істини та її недоліки.
	Поняття суб’єкта та об’єкта пізнання.
Специфіка наукового пізнання. Структура наукового знання: взаємозв’язок емпіричного та теоретичного.
Раціональність як основа єдності наукового знання. Від наукової до соціальної раціональності.
Основні моделі розвитку наукового пізнання: кумулятивізм, наукова революція, «кейс стадіс».
Соціально культурна детермінація наукового пізнання. Інтерналізм та екстерналізм.
Проблема інтерпретації в науковому пізнанні.
Гносеологічна проблематика античної філософії.
Гносеологічна проблематика Нового часу: раціоналізм та сенсуалізм.
Гносеологія марксизму.
Еволюція гносеологічних принципів в позитивістській традиції.
Особливості некласичної теорії пізнання. Формування парадиґми постмодерної науки .

ФІЛОСОФІЯ СВОБОДИ
Визначте основні принципи витлумачення поняття свободи у філософії Аристотеля.
У чому полягає відмінність між свободою в античності і свободою в модерний час (за Б. Констаном).
Концепція свободи М. Адлера. Рівні свободи як рівні самоздійснення. Визначте відмінність між поняттями “самоздійснення”, “самореалізація”, “самоутвердження”, “самовизначення”.“”
Свобода – необхідність – примус – насильство: визначення взаємозв’язку у приватному і політичному аспектах.
Назвіть основні політичні режими за Аристотелем і дайте коротку характеристику у зв’язку з проблемою свободи.
У чому суть комунікативного підходу до свободи людини?
Поняття свободи самовизначення – запропонуйте повне визначення з власним поясненням.
	Нація як необхідна умова запровадження конституційного контролю влади за Дж. Мілем. У чому суть захисту від тиранії панівних думок і настроїв за Дж.Мілем?
	Що таке вільна воля для Марітена? У чому, на його думку, помилковість поглядів “метафізиків класичної доби” та “сучасних емпіриків”? З чого “розпочинається” вільна воля?
Поняття обставинної свободи – запропонуйте повне визначення з власним поясненням.
	Поняття набутої свободи – запропонуйте повне визначення з власним поясненням.
	У чому полягає зв'язок між реальною і політичною свободою та правами людини? Чому “посилання на свободу мають підставу лише тоді, коли вона має підстави у праві”?
	Які аргументи Ви можете висловити з приводу принципу “свободи волі”? Чи має індивід спроможність визначати свою волю?
	Чи правильно вважати, що “людина є приреченою на свободу” (як це вважав Ж. П. Сартр) з погляду комунікативної філософії? Обґрунтуйте свою думку.
	У чому полягає відмінність між обов’язком і відповідальністю? Що є основою того, що свобода стосується топіки відповідальності?
	Свобода у філософії Просвітництва: І. Кант.
	Чому М. Рідель вважає, що розуміти і тлумачити свободу як “природну властивість” – не правильно? У чому полягають підстави саме такого тлумачення свободи? У світлі попереднього поясніть як Ви розумієте відому сентенцію про те, що “свобода – це пізнана необхідність”?
	Охарактеризуйте релігійний контекст розуміння свободи і, зокрема, християнський. 
У чому полягає ліберальне і комунітаристське тлумачення свободи? Визначте предметне поле дискусії між ними і вкажіть відомих представників.
Яким чином, на ваш погляд, проблема “малоросійства” пов’язана з проблемою “культурного укорінення”? Назвіть відому вам працю, у якій дається визначення останнього.


СОЦІОЛОГІЯ
Предмет і об’єкт соціології. Структура соціологічного знання. 
	Соціологія О. Конта. Соціал-дарвінізм як позитивістський напрям в соціології. 
Расово-антропологічна школа. Становлення соціобіологічної проблематики. 
Географічний напрям у соціологічній думці XIX ст. 
	Типи суспільної солідарністі: механічна та органічна. 
	Е. Дюркгайм про норму і патологію.
	Розуміюча соціологія як наука про дійсність. 
Соціальна дія та проблема раціональності. 
Типи соціальної дії: цілераціональна, цінніснораціональна, афективна та традиційна. 
Типи панування (легальне, традиційне, харизматичне). 
Ідеальний тип як теоретична і конструктивна схема.
	Теорія соціальної дії Т.Парсонса. Соціальна система в концепції Т.Парсонса. 
Р. Мертон про соціальну структуру та аномію. 
Теорія соціального конфлікту Р.Дарендорфа, Л. Козера, Р.Колінза. 
Символічний інтеракціонізм. Д.Г.Мід.
Феноменологічна соціологія: А. Щюц. 
П. Бергер та Т. Лукман про соціальне конструювання реальності. 
Етнометодологія Г.Гарфінкеля.
Постмодерн і соціологія культури. 
Місце і роль соціології у розвитку людства  XXI cт.
Політична соціологія М. Драгоманова. 
Соціологія І. Франка. 
"Генетична соціологія" М. Грушевського. 
Політична антропологія В. Липинського.
Соціологічні дослідження українських вчених в еміграції. 
Українська соціологія в радянський період: криза та занепад.
	Основні підходи до вивчення сім’ї в західній соціологічній традиції: конфліктологічний, структурно-функціональний, інтеракціоністський та інші.

Гендерна соціологія: предмет, об’єкт та методи. Трансформація ґендерних ідеалів та культурних стереотипів.
Предмет, об'єкт, завдання та методи соціології політики. 
Політична культура та політична соціалізація. 
Предмет, об'єкт, завдання методи та функції соціології релігії. 
Предмет, об'єкт, функції та методи соціології культури. 
Соціологія мистецтва, кіно, театру, музики.
	Міський та сільський типи культури, роль сільської культури в історичному розвиткові українського суспільства.

Предмет і об'єкт соціологічного дослідження. Мета і завдання соціологічного дослідження.

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ТА ГЕРМЕНЕВТИКА
Значення терміну “герменевтика”. Види герменевтики.
Місце і завдання герменевтики у філософії В. Дильтая.
Герменевтика як аналітика Dasein у фундаментальній онтології М. Гайдеґера.
Головне питання філософії М. Гайдеґера. Тлумачення Гайдеґером понять «феномену» та «феноменології».
Головні ідеї праці М. Гайдеґера “Із розмови про мову”.
Загальні риси філософської герменевтики Г.-Ґ. Ґадамера. Поняття “герменевтичного досвіду”, його види. 
Поняття істини в герменевтиці Ґадамера. Співвідношення істини і методу.
Головні ідеї праці Г.-Ґ. Ґадамера “Істина і метод”.
Головні риси феноменологічної герменевтики П. Рікера. 
Прагматична герменевтика Р. Рорті.
Предмет феноменології.
Варіанти феноменології та її місце у сучасній філософії.
Вплив ідей інтенційної психології Брентано на Гусерля.
Поняття феномену у повсякденній мові та у філософії Канта.
Поняття феномену у феноменології Гусерля.
Поняття феномену у феноменології М. Гайдегера.
Співвідношення понять “феномен”, “факт”, “сутність”.
Природна настанова. Елементи природної настанови.
Поняття феноменологічної настанови.
Поняття феноменологічної редукції, передумови її виникнення.
	Зв’язок понять “редукція”, “epoche”, “залучення в дужки”.

Ейдетична та трансцендентальна редукції.
	Структура інтенції: “ноема”, “ноеза”, “смисл”, “ноематичне ядро”.

Поняття трансцендентальної інтерсуб’єктивності. 
	 “Життєсвіт” (Lebenswelt) як основа інтерсуб’єктивного досвіду людини. 

Завдання феноменології в умовах кризи європейського людства.
	Тіло як “третій вимір”. Поняття “феноменального тіла”.

Феноменологічна аксіологія М. Шелера.
Феноменологічна соціологія А. Шюца.
Етика Іншого Е. Левінаса.
Герменевтична феноменологія П. Рікера.

СЕМІОТИКА
Л. Вітгенштайн про завдання прояснення “логіки нашої мови” і про можливості ясного висловлювання думки.
Лінгвістичний поворот у філософії. Мова як структурне і знакове опосередкування між людиною і буттям. 
Семіотичний внесок Ч. Пірса. Розрізнення між семіологією і семіотикою.
Ф. де Сосюр про місце мови серед явищ людського життя. Семіологія. У чому полягає найвагоміший внесок Ф. де Сосюра у розвиток ідеї знака?  
У чому полягає дух картезіанства за Ч. Пірсом? Які недоліки картезіанства він називає?
	Що таке ЗНАК? Запропонуйте найпростішу характеристику. Охарактеризуйте три основні функції знака. З яких трьох елементів, за Ч. Пірсом, складається знак? Подайте їхню характеристику.
Окресліть відмінності між поняттями “довкілля” і “середовище”. Що таке “Umwelt”?
У чому полягає відмінність між “фізичною річчю” та “об’єктом”? Як називаються відношення між об’єктами?
Що таке КОД і на основі чого він може виникати? У чому полягають відмінності між структурним кодом і процесуальним кодом?
	Що таке “семіотична компетенція”? У чому полягає відмінність між семіотичними компетенціями людини і тварини? Охарактеризуйте базові функції (первинну і вторинну) семіотичної компетенції.

Що таке наратив і яка його роль у семіотичній компетенції?
	Поняття знакової системи та основні види знаків. Відчуття і сприйняття з погляду семіотики.
Що таке семіотика – запропонуйте визначення її предмету і охарактеризуйте її функції та підрозділи предмету.
У чому полягає природа символу як типу знаку. Що є достатньою підставою перетворення знака у символ?
Знак і значення. Назвіть компоненти значення і поясніть, що таке референт, денотат, конотація, означувальник? Вкажіть чинники творення конотацій.
Енкратичні та акратичні джерела значень, за Р. Бартом.
Поняття семіозу та його рівні: фіто-, фізіо-, зоо- й антропосеміоз. Інтерпретанта, інтерпретант, інтерпретація
Мова і мовлення з погляду семіотики: основні функції
Розуміння досвіду в контексті семіозу. Досвід як формальна об’єктна структура. Трихотомія досвіду.
Прагматичний вимір семіотики. Розрізнення реальності і дійсності.
Проблема симуляції розуміння і поняття “симулякр”.

 ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ
Поняття історії. Теорія історичного процесу. Філософія історії в системі соціальної філософії. 
Соціальна філософія і філософія історії. 
Проблеми філософії історії в соціологічній концепції М. Вебера та Ґ. Зімеля. 
	Проблема співвідношення понять “історіографія”, “історіософія”, “методологія історії”, “філософія історії”. 
Основні школи філософії історії та методології в історичній європейській та українській традиції ХІХ–ХХ ст. 
Антична філософія історії. 
Міфологічний тип світогляду як спосіб осягнення історії. Проблеми сучасного розуміння міфологічного осягнення історії. 
Історія в світлі християнського вірування. Основні напрямки християнської філософії історії в ХХст. 
Неотомістська історіософія. 
Філософія історії в добу Просвітництва. 
Філософія історії Г. Гегеля. 
Матеріалістичне розуміння історії.    
Філософія історії і філософський ірраціоналізм: історіософія школи "філософія життя" 
	Філософія історії Р. Дж. Колінгвуда.  

Нелінійне тлумачення історичного процесу в морфології історії О. Шпенґлера. О. Шпенґлер про слав’янську культуру та її майбутнє. 
Некласична цивілізаційна концепція історії А. Тойнбі. 
Філософія історії А. Тойнбі  в руслі  філософсько-культурологічної традиції М. Данілевського та ін. 
	Історизм та “історицизм” в концепції К. Попера. 
	Історія в екзистенціальній філософії.  

Франкфуртська школа філософії історії. 
Постмодерністьске бачення історії. 
Філософія історії “Школи Анналів” 
Структурна антропологія та історія. 
	Концепція всесвітньої історії М. Грушевського.   

Проблеми сучасної української філософії історії. 
Проблеми створення єдиної концептуальної картини всесвітньої історії. 
Смисл та перспективи історії.

 СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ
Поняття предмету соціальної філософії. Соціальна філософія і наука. 
Просвітительство та теорії суспільного договору. 
Соціально-філософські погляди І. Канта і Г. Геґеля. 
Соціальні пошуки школи "філософії життя". 
Проблеми соціальної філософії в неокантіанстві та неогеґельянстві.
Витоки української соціально-філософської думки в Україні. 
Політична філософія М. Драгоманова та соціально-філософські пошуки І. Франка. 
Політична філософія Д. Донцова та В. Липинського. 
Основні напрями та проблеми розвитку новітньої української соціальної філософії.
Екзистенціальні пошуки соціального.
Раціоналістичні проекти суспільного розвитку.
Релігійні концепції суспільства 
Технократизм як соціальна теорія.
Психоаналіз і соціальна філософія. 
Концепція відкритого суспільства: А. Бергсон, К. Попер, Дж. Сорос. 
Відкрите суспільство та його вороги: від Платона до Маркса. 
Становлення соціальної філософії Мадридської школи. 
Соціальна філософія Х.Ортеґи-і-Ґасета від екзистенціалізму до філософської антропології. 
Розвиток ідей Франкфуртської критичної філософії в концепції Ю. Габермаса. 
«Феномен людини» доктрина оптимістичного еволюціонізму. 
«Інтегральний гуманізм» Ж. Марітена як соціальний проект майбутнього. 
Структуралізм та постструктуралізм. 
Етапи творчої еволюції М. Фуко. «Наглядати і карати»: становлення дисциплінарного суспільства. 
Ю. Габермас: дискусія з постмодерністами.  
Екологічна проблема та її глобальний характер. Демографічна ситуація в світі: шляхи подолання кризи. 
Синергетика як новий діалог людини з природою. 
Місце проблеми людини в системі філософського знання. 
Філософська антропологія як напрям філософії XX ст. і метод пізнання реальності. Антропологічні пошуки М. Шелера та М. Бубера. 
Основні доктрини антропогенезу.
Соціальна міфологія XX ст. 
Персоналістська тенденція в українській філософській традиції.
Поняття духовного життя суспільства. 
Повсякденність та теоретична свідомість. 
Політична та правова свідомість. 
Техніка як соціальний феномен. 
Технологічний, соціальний та особистісний вимір розвитку науки і техніки. 
Інформативна та технологічна революція та її соціальні наслідки. 
Політична культура: проблеми і суперечності її становлення та розвитку. 
Демократія як соціальний феномен. Демократія і тоталітаризм.
Філософські проблеми становлення громадянського суспільства в Україні. 
	Національне державотворення і громадянське суспільство: поступ і суперечності.

Історія античної філософії
Предмет і завдання історії філософії як науки. 
	Становлення і розвиток філософії у країнах Близького Сходу, Індії та Китаю.
	Іонійська (мілетська) філософія природи (натурфілософія).
	Філософія Геракліта з Ефесу.
	Філософія Піфагора. Піфагорейський союз.
	Елейська філософська школа.
	Античний атомізм.
	Софістика.
	Філософія Сократа. Сократичні школи.
	Об’єктивний ідеалізм Платона
	Філософія Аристотеля.
	Епікуреїзм.
	Античний стоїцизм.
	Античний скептицизм.
	Платонізм і неоплатонізм.

Історія середньовічної філософія
Парахристиянські філософські вчення. Гностицизм. Маніхейство.
	Апологетика. Олександрійська богословська школа.
	Каподокійські отці церкви.
	Патристика в Західній Римській імперії в період її занепаду.
	Філософські погляди А. Августина.
	А. Боецій.
	Патристика у Східній Римській імперії.
	Іслам і ранні філософські вчення.
	Багдадська філософська школа.
	Кордовська філософська школа.
	Єврейська філолсофія в арабському халіфаті.
	Візантійська схоластика. Номінгалізм і реалізм у візантійській філософії.
	Ісихазм.
	Ранні схоластика (ІХ–ХІІ ст.). Йоан Скот Еріуґена.
	Проблема універсалій в середньовічній філософії. Росцелін. Ансельм Кентерберійській.
	П’єр Абеляр.
	Школа в Шартре.
	Початки середньовічної містики.
	Пантеїстичний аристотелізм ХІІІ ст.
	Латинський авероїзм. Сігер Брабантський.
	Філософсько-теологічний аристотелізм.
	Філософія Томи Аквінського.
	Оксфордська школа.
	Пізня схоластика. Вільям Оккам.
	Містицизм ХІУ ст.
	Гуманізм в Італії.
	Гуманізм у заальпійських європейських країнах.
	Платонізм Ренесансу.
Аристотелізм Ренесансу.
	Натурфілософія Ренесансу. Філософія природи. Парацельс. Бернардіно Телезіо.
	Філософія Миколи Кузанського.
	Пантеїзм Джордано Бруно.
	Реформація. Контрреформація.

Історія філософії Нового часу
Філософія Ф. Бекона.
	Філософський раціоналізм Р. Декарта
	Філософія Т. Гобса.
	Атомістична філософія П. Гасенді.
	Методологічний раціоналізм і релігійна філософія Б. Паскаля
	Пантеїзм Б. Спінози.
	Філософія Дж. Лока
	Плюралістична метафізика Ґ.Ляйбніца.
	Філософія Дж. Берклі
	Скептицизм Д. Г’юма.
	Філософія французького Просвітництва.
	Філософія німецького Просвітництва.
	Англійське просвітництво

Історія філософії ХІХ-ХХ ст.
Становлення посткласичної філософської парадигми. Філософія романтизму.
	“Філософія життя”: Артур Шопенгауер, Фрідріх Ніцше, Анрі Берґсон.
	Екзистенційне філософування ХІХ ст. Сьорен К’єркегор.
	Мартіна Гайдеґер: фундаментальна онтологія і філософія техніки 
	Екзистенційна філософія Карла Ясперса.
	Атеїстичний екзистенціалізм Жан-Поля Сартра.
	Філософія неотомізму: Жак Марітен, Етьєн Жільсон, Карл Ранер.
	Діалектична теологія.
	Феноменологія. Едмунд Гусерль. Трансформація феноменологічного проекту у ХХ ст.
	Філософська герменевтика. Ганс-Ґеорг Ґадамер.
	Філософія американського прагматизму.
	Перший позитивізм. Огюст Конт.
	Філософія емпіріокритицизму.
	Неопозитивізм. Віденський гурток.
	Логічний та лінгвістичний напрями неопозитивізму. Рудольф Карнап і Людвіг Вітгенштайн.
	Постпозитивізм. Карл Раймунд Поппер.
	Від структуралізму до постмодернізму.
	Ідеї критичної теорії Франкфуртської школи.

Історія української філософії
Проблеми буття, пізнання і цінностей в українській міфології.
	Філософська культура в добу Київської Русі.
	Слово про закон і благодать митрополит Іларіона як перша пам’ятка давньоукраїнської філософської думка.
	Роль письменників-гуманістів в поширенні ренесансних ідей в Україні.
	Філософські основи релігійного вчення Івана Вишенського.
	Філософська думка в братських школах. Кирило-Транквіліон Ставровецький і Стефан Зизаній.
	Філософська думка в Києво-Могилянській академії: логіка, натурфілософія, метафізика.
	Філософія Григорія Сковороди: вчення про дві натури і три світи.
	Етичні погляди Григорія Сковороди: зріднена праця, нерівна рівність, свобода.
	Український романтизм: філософія і світогляд. Руська Трійця, Гоголь, Костомаров, Шевченко.
	Філософія мови Олександра Потебні.
	Філософія Памфіла Юркевича. Серце та його значення в духовному житті людини.
	Іван Франко як історик філософії.
	Позитивізм у соціальному вченні Івана Франка.
	Естетичні погляди Івана Франка.
	Філософія національної ідеї в Україні. Д. Донцов, М. Міхновський, В. Липинський, Винниченко.
	Українська діаспорна філософія: Д. Чижевський, О. Кульчицький.
	Релігійна філософія в Західній Україні: Й.Сліпий, Костельник, А.Шептицький.
	Сучасна українська філософія.

Логіка
Об’єкт, предмет і метод науки логіки
	Мислення і мова.
	Поняття та його логічна характеристика.
	Висловлювання як форма мислення.
	Закони логіки.
	Умовивід як форма мислення.
	Доведення і спростування.
	Паралогізм. Софізм. Парадокс.
	Предмет, метод і структура формально-логічних теорій.
	Основні поняття і принципи побудови формально-логічних теорій.
	Пропозиційна логіка.
	Синтаксис морфологічних систем пропозиційної логіки.
	Істинністно-функціональні семантики про позиційної логіки.
	Аналітико-табличні семантики про позиційної логіки.
	Аксіоматизація про позиційної логіки.
	Металогічні властивості аксіоматичного про позиційного числення.
	Натуральна побудова про позиційного числення.Загальна характеристика логіки предикатів. Мова логіки предикатів.
	Семантика логіки предикатів.
	Синтаксис числень логіки предикатів.
	Металогічні властивості числень логіки предикатів.
	Методологічні властивості логіки предикатів.
	Предмет багатозначної логіки.
	Принципи побудови тризначних логік.
	Принципи побудови 4-значних та n-значних логік.
	Предмет модальної логіки.
	Алетична логіка.
	Теорія логічного слідування  та релевантна логіка.
	Часова логіка.

Філософія та методологія науки
Феномен науки і предмет філософії науки.
Позитивістська концепція співвідношення філософії і науки.
Неопозитивізм – третій позитивізм.
Постпозитивізм: критичний раціоналізм К. Попера.
Т. Кун «Структура наукових революцій»: концепція історичної  динаміки науки.
Проблема традицій в розвитку науки. 
Структура наукових досліджень.
Методологія наукового дослідження.
Особливості соціогуманітарного пізнання. 
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ВЗІРЕЦЬ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
ДЛЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ В МАГІСТРАТУРУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ФІЛОСОФІЯ
Вказівки: Із запропонованої кількості відповідей до тестового завдання виберіть одну правильну відповідь і в дужках (    ) запишіть її номер. Вашу відповідь також запишіть у відповідну клітину талону відповідей. Виправлення відповідей у завданні та в талоні не допускається.

1. (      )
Хто був засновником елейської школи?
1) Ксенофан
2) Парменід
3) Зенон
4) Фалес

2. (      )
Яка з ідей в ієрархії ідей Платона займає найвище місце?
1) ідея справедливості
2) ідея краси
3) ідея істини
4) ідея блага

3. (      )
Яку основну роль відігравали апологети:
1) обґрунтування та захист християнської релігії
2) критику єресей
3) формування основоположних засад схоластики
4) критику язичництва

4. (      )
Кому належить дана ідея: „Книга природи закрита для нас, але, щоб ми могли її читати, потрібна математика.”?
1) Ансельму Кантерберійському
2) Джордано Бруно
3) Галілео Галілею
4) Кузанському

5. (      )
Хто з отців-філософів обстоює ідею про те, що основоположним виявом духовного життя є не розум, а воля, що воля вища за розум?
1) Оріген
2) Августин
3) Аквінат
4) Татіан

6. (      )
Спіноза вважає, що атрибут є:
1) нескінченним в своєму роді
2) абсолютно нескінченним
3) що розум убачає в безконечній субстанції

7. (      )
Яка з наведених якостей за Локком є первинною?
1) смак
2) фігура
3) тепло
4) звук

8. (      )
На що скерований, за І. Кантом, теоретичний розум?
1) безпосередньо на практичну дію
2) прямо на досвід
3) прямо на предмет
4) завжди на розсудок

9. (      )
Одним із ключових представників теїстичного екзистенціалізму був:
1) Мартін Гайдеґґер
2) Жан-Поль Сартр
3) Альбер Камю
4) Габріель Марсель

10. (      )
Яка з наведених течій західної філософії новітнього часу була антиметафізичною?
1) неокантіанство
2) позитивізм
3) неогегельянство
4) неотомізм

11. (      )
Після ІІ Ватиканського Собору неотомізм почав зазнавати дедалі більшого впливу:
1) прагматизму, неопозитивізму, критичного раціоналізму
2) феноменології, екзистенціалізму, персоналізму
3) неофройдизму, структуралізму, неоструктуралізму
4) герменевтики, неопрагматизму, пост позитивізму

12. (      )
Що дає підставу розглядати погляди професорів Києво-Могилянської академії як виплід культури українського бароко?
1) релігійна філософія
2) традиції і новаторство у складанні лекційних курсів
3) орієнтація на філософів-раціоналістів ХУІІ ст.
4) українська література ХУІІ ст.

13. (      )
Назвіть одне з джерел філософської думки доби Київської Русі:
1) «Книга русів»
2) «Слово про закон і благодать»
3) «Серце та його значення у духовному житті людини»
4) «Ідея»


14. (      )
В якому із варіантів правильно вказано істинність кон’юнктивного висловлювання за таблицею істинності для кон’юнкції?
1) коли хибні А і В
2) Коли істинні А і В
3) Коли А – істинне, а В – хибне

15. (      )
В якому із варіантів правильно визначено, що таке аналогія?
1) різновид умовиводу, в якому рух думки здійснюється від загального до одиничного
2) встановлення схожості предметів у певному відношенні
3) різновид умовиводу, в якому висновок робиться на підставі встановлення схожості предметів у певному відношенні.

16. (      )
Дайте визначення категорії буття з позицій гегелівської філософії: 
1) безпосереднє невизначене
2) безпосереднє визначене
3) визначення безпосереднього
4) визначення опосередкованого

17. (      )
Чи є «буття» категорією в трансцендентальній філософії Канта?
1) так
2) ні
3) частково
4)не можливо відповісти

18. (      )
Чи тотожне буття сущому?
1) так
2) ні
3) інколи буває тотожнім
4) залежно якою мовою мислити

19. (      )
Яке визначення предмету діалектики відповідає істині?
1) діалектика – наука про рух.
2) діалектика – філософська наука про мислення, його форми і закони.
3) діалектика – наука про людину.
4) діалектика – наука про зовнішній світ.

20. (      )
В чому суть співвідношення діалектики, логіки та теорії пізнання?
1) діалектика, логіка та теорія пізнання є різні за предметом галузі філософського знання.
2) в контексті поняття методу діалектика, логіка та теорія пізнання співпадають, хоча за предметом це різні галузі філософії.
3) діалектика, логіка та теорія пізнання співвідносяться як загальне, особливе і одиничне.
4) діалектика, логіка та теорія пізнання мають спільний поняттєвий і категоріальний апарат.

21. (      )
Апріорні синтетичні судження–це:
1) судження, в яких знання, що встановлюється, є новим для суб’єкта 
2) судження, які надають обгрунтованість знанням
3) судження, які надають загальнозначущість знанням
4) судження, які мають системний характер

22. (      )
Який принцип постмодерної філософії виражає поняття «різома»?
1) не лінійності системи
2) відкритості системи
3) організованості системи
4) врівноваженості системи

23. (      )
Яку з даних категорій свободи НЕ визначає М. Адлер:
1) колективна свобода; 
2) політична свобода 
3) індивідуальна свобода; 
4) набута свобода самовдосконалення.

24. (      )
Твердження, що теорія є науковою за умови відсутності фактів які її спростовують, це  концепція:
1) реалізму
2) верифікації
3) ірраціоналізму
4) фальсифікації

25. (      )
Прімордіалізм – це:
1) напрям, який постулює визначальним механізмом соціальної поведінки рефлекторну реакцію людського організму (фізичну чи вербальну) на подразники (стимули) зовнішнього середовища за принципом “стимул – реакція”
2) напрям у етносоціології, представники якого дотримуються думки про давність, одвічність існування нації з архаїчних часів
3) тип солідарності, що панує у розвинених суспільствах, в яких послаблюється колективна свідомість
4) система або комплекс нахилів до певного сприйняття умов діяльності та до певної поведінки в цих умовах

26. (      )
Вкажіть, яке твердження є правильним:   
1) «ейдетична редукція» є синонімом поняття «епохе»;  
2) «епохе» та «взяття в дужки» є притаманні тільки для ейдетичної редукції;
3) «ейдетична редукція» означає взяття в дужки питання про існування зовнішнього світу;
4) «ейдетична редукція» слідує за феноменологічною редукцією.

27. (      )
Сигніфікація – це:
1) процедура копіювання речей;
2) відображення реальності у свідомості;
3) відношення між суб’єктом і об’єктом;
4) встановлення взаємозалежності між двома компонентами знака.

28. (      )
Визначіть, яка цивілізація  відсутня в концепції А. Тойнбі?
1) індуїстська			
2) елінська
3) мінойська			
4) критська

29. (      )
Вкажіть, хто є автором цього тексту: «Особливість видів нагляду полягає в тому, що вони намагаються визначити по відношенню до людської різноманітності таку тактику влади, яка відповідає трьом критеріям: по-перше, досягнути здійснення влади найнижчою ціною.., по-друге, максимально посилити й розширити наслідки цієї громадської влади без будь-яких інтервалів, по-третє, пов’язати “економічне” зростання влади з роботою апаратів (освітнього, військового, індустріального чи медичного), за допомогою яких вона здійснюється».
1) Ж.Деріда
2) Ф.Ліотар
3) М.Фуко
4) Ж.Бодріяр 

30. (      )
Вкажіть, хто є автором наступного визначення: «техніка – це вид розкриття потаємного»
1) К.Ясперс
2) Ю.Габермас
3) М.Гайдеґер
4) Х.Ортега-і-Гасет
  





