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Характеристика завдання 

 

Вступний іспит до аспірантури з філософії здійснюється в письмовій 

формі. 

Екзаменаційний білет складається з трьох питань, які базуються на 

знаннях, отриманих підчас вивчення філософії в межах навчальної програми 

ВНЗ. 

Час підготовки - дві академічні години. 

Вступник зазначає прізвище у визначеному для цього місці. Не 

допускається робити будь які помітки на екзаменаційних білетах. 

Чернетки екзаменаційних робіт зберігаються, але не перевіряються. 

Під час відповідей вступного іспиту забороняється користуватись 

електронними приладами (зокрема мобільними телефонами та інш.), 

підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами. 

 

Програма випробування 

 

Мета вступного до аспірантури іспиту з філософії полягає у визначенні  

компетентності й готовності вступників до навчання в аспірантурі, що 

передбачає єдність теоретичної, філософської підготовки і проведення 

наукових досліджень у вищій школі. 

Зміст програми сформовано за основними розділами курсу «Філософія, як 

специфічний тип знання», «Основні  етапи розвитку світової філософської 

думки та української духовності», «Основні філософські проблеми». 

Відповідно, мають бути сформовані й продемонстровані такі 

компетентності: 

 визначати і обґрунтовувати конкретні завдання наукового 

дослідження; 

 володіти методами і загальнонауковими засобами наукового 

пізнання; 

 впроваджувати принцип наукової організації роботи над 

дисертацією; 

 аналізувати, узагальнювати та застосовувати  досягнення філософії 

науки; 

 організовувати і проводити науково-дослідну (експериментальну) 

роботу. 

 

Матеріал основного курсу  філософії постає у вигляді питань 

екзаменаційних білетів заради перевірки адекватності та глибини засвоєння 

курсу філософії, вступниками до аспірантури з нефілософських спеціальностей. 

Завдання іспиту – продемонструвати знання основних проблем філософії, 

структуру філософського знання, основні етапи розвитку філософської думки, 

найбільш впливові філософські школи, напрямки, персоналії. 
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Філософське розуміння діяльності, можливість узагальнення та 

використання всесвітнього досвіду історії, системний аналіз і оцінка розвитку 

подій та явищ нададуть майбутнім науковцям змогу опанувати самостійний 

критичний стиль мислення. 

Незважаючи на те, що філософія виражає результати своїх досліджень у 

загальних поняттях, вона їх отримує на основі знань про конкретні предмети. 

Це надає змогу філософії виступати методологічною основою досліджень у 

інших галузях знання, а відповідний стиль мислення, що характеризується 

критичністю, плюралістичністю, діалогічністю, толерантністю дозволяє 

розробляти певні методи дослідження, які  використовуються в різних галузях 

наукового пізнання та акумулюють в собі логіку наукового пізнання. 

Орієнтація на постійний творчий пошук, критичне мислення, особисте 

самовдосконалення вже протягом не одного тисячоліття прокладають шлях до 

височин знань. Філософія, як один із стародавніх способів  осягнення 

оточуючого світу, має безпосереднє відношення до формування в людині саме 

цих якостей. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дати уявлення про специфіку філософії як важливої форми 

суспільної свідомості, привити навички аналізу і порівнянню при розв`язанні 

загальнотеоретичних і світоглядних питань. 

Завдання вивчення етапів історико-філософської думки, виділення 

категоріального складу мислення і аксіом філософії в питаннях буття, пізнання 

практики людства і особистості. 

Складаючи іспит до аспірантури повинні: 

 знати: предмет філософії, її структуру, категоріальний апарат, основний 

зміст усіх розділів,  напрямки і основні стани розвитку історії світової та 

вітчизняної філософії, сучасні тенденції розвитку філософської думки, 

знати світоглядно – гуманістичний зміст філософії, її людино творчу 

природу; оволодіти філософським засобом мислення, основними 

філософськими принципами та законами. 

 вміти: читати та конспектувати філософську літературу, толерантно 

ставитись до різних світоглядних систем, диктувати з тих чи інших 

проблем, письмово відповідати на філософські питання, вміти 

ідентифікувати філософські тексти з певними поглядами. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ДО АСПІРАНТУРИ ІСПИТУ З 

«ФІЛОСОФІЇ» 

 

РОЗДІЛ 1. ФІЛОСОФІЯ,ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ТИП ЗНАННЯ 

 

Роль філософії у житті людини та суспільства. Місце філософії в системі 

гуманітарного знання, різноманіття філософського знання. Категорії і функції 

філософії. Предмет філософії, її призначення, зміст та функції в суспільстві. 
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Світогляд, як духовно-практичний феномен. Історичні типи світогляду. 

Філософія, як ядро філософського типу світогляду.  

 

 

 

РОЗДІЛ 2. ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ  

ТА АНТИЧНОСТІ 

 

Особливості виникнення та розвитку філософії на Стародавньому Сході. 

Специфіка філософських знань Стародавньої Індії. Особливості філософської 

думки Стародавнього Китаю.  

Антична філософія. Специфіка та основні етапи розвитку античної 

філософії. Сократ та його місце в історії філософії. Об`єктивний ідеалізм і 

соціальна утопія Платона. Філософська система Аристотеля. 

 

РОЗДІЛ 3. ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І ВІДРОДЖЕННЯ 

 

Умови становлення та розвитку середньовічної філософії. Патристика та 

схоластика. Суперечка номіналізму та реалізму. Філософія епохи Відродження. 

Передумови зміни духовної атмосфери Західної Європи у XIV-XVI ст.. 

Натурфілософія, Соціальна філософія епохи Відродження. 

 

РОЗДІЛ 4. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ 

 

Розвиток науки та філософська картина світу. Емпіризм Ф.Бекона. 

Раціоналізм Р.Декарта. Основні принципи, ідеї та концепції Просвітництва. 

 

РОЗДІЛ 5. НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ 

 

І.Кант: межі пізнавальної здібності суб`єкта, категоричний імператив. 

Система об`єктивного ідеалізму і діалектика Г.В.Ф. Гегеля. Антропологічний 

матеріалізм Л.А. Фейєрбаха. Філософія марксизму: гуманістичний потенціал 

вчення про людину. Діалектика. 

 

РОЗДІЛ 6. СУЧАСНА НЕКЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ 

 

Ситуація постмодерну у філософії. Філософська думка в Україні: історія 

та сучасність. 

 

РОЗДІЛ 7. ОСНОВНІ ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ 

 

Буття, як вихідна філософська категорія. Проблеми діалектики у 

філософії. Проблема свідомості. Проблеми теорії пізнання. Людина, як 

філософська проблема. Природа і суспільство. Культура і цивілізація та інші. 
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КРИТЕРІЇ 

БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 

Максимальна кількість балів за виконання екзаменаційних завдань – 100 

балів. 

 

Завдання № 1 та завдання № 2   оцінюється у 35 балів кожне за 

наступною шкалою:.  

 26-35 балів, якщо вступник знає програмний матеріал, розуміє сутність 

питання, вміє правильно його викласти, виділити головне, досить повно 

розкрити основні категорії та поняття дисципліни, взаємозв’язки з 

іншими педагогічними поняттями, явищами; володіє способами 

раціонального педагогічного мислення, уміє аналізувати, узагальнювати, 

порівнювати і систематизувати набуті знання, робити висновки, 

висловлювати власні судження; 

 21-25 бали, якщо вступник має достатній рівень знань, володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовує філософські твердження на основі 

знання категоріального апарату дисципліни та чіткого розуміння 

внутрішніх і зовнішніх тематичних взаємозв’язків; у достатній мірі 

володіє методами систематизації, аналізу, узагальнення знань з 

дисципліни, використовує їх, уміє виправити допущені ним помилки; у 

цілому правильно розуміє та вміє письмово викласти головні особливості 

та взаємозв’язки між педагогічними поняттями та явищами; 

 0-20 балів, якщо письмовий виклад питання засвідчує поверхневі знання 

вступника з порушенням логічності, аргументованості та послідовності 

міркувань або зовсім не розкрито сутність питання.  

 

Завдання № 3  оцінюється максимальною оцінкою в 30 балів за 

наступною шкалою: 

 24-30 балів, якщо вступник знає програмний матеріал, розуміє сутність 

питання, вміє правильно його викласти, виділити головне, досить повно 

розкрити основні категорії та поняття дисципліни, взаємозв’язки з 

іншими педагогічними поняттями, явищами; володіє способами 

раціонального педагогічного мислення, уміє аналізувати, узагальнювати, 

порівнювати і систематизувати набуті знання, робити висновки, 

висловлювати власні судження; 

 18-23 бали, якщо вступник має достатній рівень знань, володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовує філософські твердження на основі 

знання категоріального апарату дисципліни та чіткого розуміння 

внутрішніх і зовнішніх тематичних взаємозв’язків; у достатній мірі 

володіє методами систематизації, аналізу, узагальнення знань з 

дисципліни, використовує їх, уміє виправити допущені ним помилки; у 

цілому правильно розуміє та вміє письмово викласти головні особливості 

та взаємозв’язки між педагогічними поняттями та явищами; 
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 0-17 балів, якщо письмовий виклад питання засвідчує поверхневі знання 

вступника з порушенням логічності, аргументованості та послідовності 

міркувань або зовсім не розкрито сутність питання.  

 

Загалом робота оцінюється за шкалою від 35 до 100 балів. 

 

Підсумковий рейтинг вступника УІПА 

для вступного іспиту  до аспірантури  з філософії 

 

 

Рівень 

Кількісна 

характеристика 

рівня 

 

Характеристика відповіді вступника 

Низький 35-59 балів 

Вступник не усвідомлює змісту 

питань білету. Демонструє відсутність 

знань про  філософські категорії. 

Задовільний 60-73 бала 

Відповіді на питання білету носять 

фрагментарний характер. Вступник 

має лише загальні уявлення про  

філософські закони. Допускає суттєві 

помилки при відповіді на поставлені 

питання. 

Достатній 74-89 балів 

У відповідях на питання білету 

допускаються деякі неточності або 

незначні помилки. 

Високий 90-100 балів 

Вступник дає повну і розгорнуту 

відповідь на питання білету. Його 

відповіді свідчать про розуміння 

матеріалу, вміння аналізувати  та 

узагальнювати та застосовувати 

досягнення філософської науки. 

Відповідь характеризується логікою, 

послідовністю викладу матеріалу. 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
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Підсумкова 

оцінка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(екзамен) 

90 – 100 А відмінно   

82–89 В 
добре  

74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

 

Робота, яка оцінена нижче 35 балів вважається виконаною незадовільно. 

Якщо сумарна кількість балів, отримана вступником становить від 35 до 59 або 

від 90 до 100, робота підлягає повторній перевірці. 

 

 


