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Пш1снювальна запис1~а 

Програма складена колективом фахiвцiв кафедри «Фiлософii', icтopii' та 

соцiально-гуманiтарних дисциплiн» ДВЗН «Донбаський державний педагогiчний 

унiверситет» з урахуваш-1}1м вимог щодо обсягу професiйних знань, вмiнь та 

навичок претендентiв для навчання в аспiрантурi. 

Мета iспиту - встановити глибину необхiдних методологiчних знань абiтурiентiв, 

рiвень i'хньоi' пiдготовки до самостiйноi' науково-дослiдницькоi· роботи. 

Пiд час вступного iспиту претендент мае продемонструвати глибокi системш 

знання iз загальноi· фiлософii' та фiлософi1 освiти. Вiн мае продемонструвати чiтке 

розумiння сучасноi· науковоi· картини свiту, дефiнiювати сутнiсть явищ та процесiв, якi 

забезпечують науковця методологiею правильного застосування загальних та специфiчних 

методiв наукових дослiджень , закладають пiдвалини креативного мислення та сприяють 

формуванню кулыури науково1 дiяльностi. Претендент мае показати чiтке розумiння 

основного предмету фiлософi'i та фiлософii' освiти i вмiння оперувати такими поняттями, як 

соцiальна форма, соцiальна система, соцiально-iсторичнi змiни, iсторичний процес тощо. 

Необхiдно також вмiти видiляти основнi аспект.и вивчення проблематики фiлософii' освiти 

i фiлософсько-освiтнього знання, брати участь у наукових дискусiях з актуальних питань 

фiлософi'i. В галузi фiлософй освiти необхiдно показати вмiння оперувати такими 

поняттями , як системний характер навчання, фiлософiя та педагогiка, проблема методологiУ 

ОСВIТНЬО-ВИХОВНОГО процесу. 

Вступний iспит до аснiрантури проводиться у формi усноi· спiвбесiди за трьома 

питаннями екзаменацiйного бiJieтy. Час пiдготовки - 60 хвилин. 



Перелi1~ онорних питань JJ.JШ сю1аданш1 вступного iспиту зi спецiальн
остi 033 

«Фiлософiю> 

1. Специфiка фiлософсr,кого ос1юсння дiйс~-юстi. 

2. фjлософiя як теоретична основа свiтогляду. Свiт фiлософських 

роздумш. 

3. Соцiокультурш1 постановка основного питания фiлософii'. 

4. Основнi функцi·~" фiлософii'. 

5. Загальна характеристика матерiалiзму та основнi його форми. 

6. Загалыrа характеристика iдеалiзму та основнi його форми. 

7. Основнi парадигми стародавньо1· фiлософii'. 

8. Давш,оiндiйська фiлософiя. 

9. Давньокитайська фiлософiя. 

1 О. Людина у фiлософii' стародавнього Сходу. 

11. Фiлософiя до юrасичного перiоду античностi. 

12. ПробJJема буття в античнiй фiлософii' класичного перiоду. 

13. Людина та суспiльство в античнiй фiлософii' (Сократ, Платон, 

Арiстотель )-

14. Дiалектика i метафiзика. Iсторичнi форми дiалектики. 

15. Середньовiчна парадигма мислення. 

16. Онтологiя та гносеологiя Середньовiччя 

17. Антропоцентри чний характер фiлософii' Вiдродження. Гуманiзм 1 

проблема iндивiдуалыюстi 

18. Проб11ема методу шзнаш-1я у фiлософii' Нового Часу (Ф.Бекон, 

Р.Декарт) . 

19. Проблема люцини та суспiльства у фiлософii' Просвiтництва. 

20. Ки1·вська екзистенцiйна фiлософiя ХХ ст. 

21. Кантiвський дуашзм свпу людського буття: природного та 

морального. 

22. Фiлософiя Г. Гегеля. 

23. Фiлософськi rюгляди Л.Фейербаха. 

24. Перегляд класи чно1· моделi снiторозумiння. Основнi риси нек
ласичноi' 



фiлософii·. 

25 . Фiлософiя К.Маркса. 

26. Концегщiя «вш1i» в некласичнiй фiлософi1 (А.Шопенгауер, Ф.Нiцше). 

27. Проблема iснування людини в екзистенцiйнiй фiлософii". 

28. Особливостi типу украi'нськоi· фiлософсько1 парадигми. 

29. Фiлософськi iцe·i Г. Сковороди. 

30. Фiлософiя П. lОркевича. 

31. Фiлософський смисл проблеми буття. 

32. Змiст i пiзнавальне значення категорi1 субстанцi1 у фiлософi1. 

33. lдея несвiдомого та психоаналiз у фiлософii" З.Фрейда. 

34. lсторична доля фрейдизму в ХХ ст.(К.Юнг, Е.Фромм). 

35. Методологiчнi регулятиви розвитку наукового пiзнання (Iдеали та 

нормативи наукового досJ1iдження, наукова картина свiту, фiлософськi основи 

науки). 

36. Динамiка наукового знання: класична - некласична - постнекласична 

науки 

3 7. Су час на методологiя пiзнання. 

38. Основнi закони дiалектики . 

39. «Сутнiсть» i «явище» як фiлософськi категорi1. 

40. «Можливiсть» та «дiйснiсть» як фiлософськi категорii". 

41. Свiтоглядний та методологiчний смисл категорiй «необхiднiсть» та 

«випадко ш сты>. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

пла. 

48. 

49. 

Буrтсвiсть, свобода i творчiсть як сутнiстнi характеристики людини. 

Понятгя про дух i душу у фiлософii". 

Осно1шi пiдходи до дослiдженшr свiдомостi. 

Проблема визначення свiдомостi в icтopi1 фiлософiУ. 

Антропосоцiогснез. Проблема людського начала. 

Фiлософська концеrщiя людини. Подолання бiнарно1 опозицii" духу й 

Основнi вимiри сутностi людини. 

Гносеологiчна проблематика в icтopii" фiлософсько'i думки. 



79. Основнi iсторико-культурнi теми фiлософського освоення свiту. 

80. Фiлософськi аспекти давньоiндiйських релiгiйних вчень. 

81. Феномен соцiалыюго. Природа, сутнiсть та форми йога iснування. 

82. Динамiка фiJJософського знания: класична 

постнекласична фiлософiя. 

некласична 

83. Сучасна метщtологiя пi :шання: дiаJiектика, екзистенцiйна методологiя 

та синергетика. 

84. Мiсце i роль украi'нськоi' фiлософськоi' думки у свiтовому просторi. 

85. Поюптя еп-юсу та раси . Етнiчна та расова структури суспiльства. 

86. Культура та цивiлiзацiя як фiлософськi категорii': тотожнiсть 1 

. . . 
ВlДМlННlСТЬ . 

87. Природнi, соцiальнi та духовнi засади свiдомостi. 

88. Об'ект на суб'ект пiзнання: об'ект-суб'ективна i суб'ект-об'ективна 

. . 
шзнавальна ситуащя. 

89. Рацiональнi, нсрацiональнi та iррацiональнi рiвнi пiзнання. 

90. Фiлософськi iдei' шестидесятникiв ХХ ст. в Укра'iнi (М. Злотiна, П. 

Копнiн, В .Шинкарук). 



Струкrура та зразон,: бiлету 

Мi11iстерство освiти j науки Украiн:и 

Державний вищий навчальний заклад 

"Донбаський державний педагогiчний унiверситет" 

Кафедра фiлософi'i, icтopi'i та соцiалыю-гуманiтарних дисциплiн 

ЕКЗАМЕНАЦIЙНИЙ БIЛЕТ № _1_ 

<!>АХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

для здобуття рiвшr ____ ___ дc....coc_1_<.n_1:....:;o~p-----+Ф-=-iJi;..:_t-=-o-=-c-=-o..;i:ф:....::i-=-i· ___________ _ 

за спецiальнiстю 

10 
100 

27 
134 
44 

168 

1. 

2. 
,.., 
.J. 

11 
102 
28 

136 
45 

170 

----------------------------
(1<uд та 11юuа спецiалыюстi) 

Фiлософський смисл про6леми 6уття. 

Сучасна методологiя пiзнання. 

Фiлософiя сус11iльства. Суспiльство як система. 

Тб а лиця переведения у 200 6 альн у системv 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 -39 40 

138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 

20 6. 

20 6. 

20 6 . 

Разом 60 балiв 

24 25 26 
128 130 132 

41 42 43 
162 164 166 

58 59 60 
196 198 200 

Затверджено на засiданнi кафедри фiлософii", - icтopii" та сощально

гуманiтарних дисциплiн 

Протокол № ___ вщ ______ _ 

Голова атестацiйноi· кoмici"i 
( 11iдт1с) (прiзвнще та iнiцiал 11) 

Голова rrриймалы-юi' кoмicii' _____ _ 
(пiдш1с) (прi зuнще та if1iцiaл 11) 



Критерi"i оцiнюванн.s1 знань 

Оцiнювання вступного iспиту вiдбуваеться у 200-бальнiй системi. 

Абiтурiент, який отримав менше 119 балiв за iспит, не мае права складати наступнi 

iспити та, вiдповiдно, брати участь у подальшому конкурсi. 

Оцiюш «вiдмiнно» (164 - 200 бшziв) ставиться, якщо претендент повно 

правильно шдповщае на питання, виявляе розумiння завдань сучасного 

фiлософського знання , демонструЕ: особисте ставл~ння до них, виявляЕ: виражену 

суб'Е:ктивну позицiю, в1 J1ы-ю оперус фiлософськими концептами, демонструЕ: 

умшня розглядати фiJJософськi проблеми в загальному контекст~ 

мiждисциплiнарних пiдходiв, порiвнювати i оцiнювати рiзнi науковi пiдходи, 

видiляти проблеми , протирiччя, суперечностi та можливi шляхи 'ix подолання. 

Вiдповiдь rрунтусгься на сучасному знаннi сутi фiлософii', проблем П формування i 

розвитку, пiдкрiплюЕ:ться посиланнями на ключовi роботи фахiвцiв у цiй галузi. 

Претендент виявляЕ: знання iсторико-фiлософського процесу, розумiЕ: принципи та 

закономiрностi розвиту сучасного фiлософського знания. Вiдповiдь аргументована, 

логiчно не суперечлива, претендент володiс науковою фiлософською лексикою, 

вм1€ вщстоювати власну думку. 

Оцiнка «добре>> (150 - 163 бшzа) ставиться, якщо претендент недостатньо 

глибоко i докладно представляс та оцiнюЕ: рiзнi пiдходи до проблеми. Для його 
. . . . 

вщповщ1 характерна недостатня штеrрацш м1ждисципшнарних знань, при 

поясненю сучасних фiлософських проблем допускаЕ:ться деяка еклектичнiсть 

знань, неповнота аналiзу i слаб ка аргументованiсть власноi· точки зору. Вiдповiдь 

базуоъся на знаннi сучасних концепцiй, проте спостерiгаеться деяка суперечнiсть 

методолого-теоретичних 11озицiй. Претендент проводить взаЕ:мозв'язки мiж 

теоретичним матерiалом та галуззю свого наукового дослiдження. Дiалог с членами 

кoмicii' носить науково-фiлософський характер, вiдповiдi обrрунтованi, мова 

грамотна, використовусл,ся наукова та фiлософська лексика. У викладенi 

теоретичних поJюжень с 11сiстотнi недолiки та неточностi. 

Оцiнка <<задовiлы-ю» (120 - 162 бала) ставиться, якщо претенденту важко 

розкривати окремi положения сучасноi· фiлософi'i, фiлософських пiдходiв, теорiй, 

концепцiй. Декларованi гюJюження не,цостатньо аргументуються, суть та 



вiдмiнностi концептуальних пiдходiв не виявлею. Вiдповiдь не мае чпкого 

теоретичного 061"рунтуваш-1я, носить переважно описовий, репродуктивний 

характер. У викладi матерiш1у допускаються iстотнi помилки. Вiдповiдь не
 вiдбивае 

суб' сктивного ставлення 11ретендента до питания, що висвiтлюеться, поб
удована не 

логiчно. Претендент потребуе допомоги збоку членiв кoмicii". Претенд
ент вiдчувае 

тру днощi пiд час вiдповiдей на запитання членiв кoмicii". Наукове об
rрунтування 

проблем пiдмiнясться мiркушшнями практично-побутовqго характеру
, наукова та 

фiлософська термiнологiя використовусться помилково. 

Оцiнка «1-tезадовiлы-tU)) {Jиеюие 119 балiв) ставиться, якщо претендент не 

волод1с знанням сучаснш фiлософi"i, його знання с поверховими, слабо 

аргументованими. l3iдсутнс розумiння мiждисциплiнарних зв'язкiв. 
Вiдповiдь не 

мае теоретичного обrрунтування, питання розкритi не у повному обсязi, л
огiчнiсть 

i послiдовнiсть вiдповiдi вiдсутня. При вiдповiдi претендент виявляе незнания та 

нерозумiння бiльшоi" частини матерiалу, передбаченого програмою кандидатсь
кого 

. . . .. . . 
1спиту, допускас 1стотш 1юмилки, претенденту важко 1х виправити навпь шсл

я 

уточнюючих запитань екзаменаторш. Наукове обrрунтування проблем 

шдмшяеться м1ркуваннями житп:вого характеру, в мою переважас побутова 

лексика, науковi , фiлософсысi кшщепти використовуються в мовленнi помилково. 
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