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ВСТУП 
В Донецькому національному технічному університеті ведеться підготовка студентів 

на факультеті комп’ютерних наук і технологій денної та заочної форм навчання випускників 

вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень 

«Молодший спеціаліст» за спеціальністю, що відноситься до галузі знань 03 «Гуманітарні на-

уки». Такі особи можуть брати участь у конкурсі при вступі на 1-й курс скороченої форми на-

вчання за напрямом підготовки 033 – «Філософія» за рахунок юридичних та фізичних осіб. 

Термін навчання складає 1 рік 10 місяців. 

Бакалавр за спеціальністю «Філософія» є фахівцем з філософії. Викладачем філософсь-

ких дисциплін у вищих та середньоосвітніх навчальних закладах. 

Випускники знають: основні теоретичні положення філософії та історії філософії; най-

важливіші проблеми філософії сходу, античної філософії; визначення фундаментальних філо-

софських категорій; зміст основних праць визначних представників світової філософії; зміст і 

смисл тієї чи іншої філософської теорії та її подальшу долю у розвитку історії світової та віт-

чизняної філософії; специфіку основ антропології як науки; основні сучасні концепції 

виникнення людини; основні етапи еволюції сучасної людини; сучасні теорії виникнення і 

розвитку рас; сучасні підходи до визначення і класифікації конституцій, основні особливості і 

закономірності індивідуального розвитку людини; основні сучасні проблеми взаємодії 

людини з екосистемою і шляху їх рішення; стан психології як науки на сучасному етапі її роз-

витку; основні етапи розвитку психологічної науки та методами, якими користується психоло-

гія; особливості протікання пізнавальних та емоційно-вольових процесів; орієнтуються у 

структурі особистісної сфери людини; розуміють психологію соціальних процесів; ідеї та 

вчення, що мали місце на основних етапах розвитку логіки як науки; форми теоретичного ми-

слення (поняття, судження, умовивід); мову логіки як систему спеціальних символів для поз-

начення форм думки та їх зв’язків, методи їх утворення та логічні дії над ними; основні закони 

мислення, структурні закони та правила окремих форм думки, терміни та визначення, що об-

ґрунтовуються в логіці; спосіб міркування, який складається із доведення і спростування; за-

кономірності процесу навчання й виховання студентів, професійної підготовки висококваліфі-

кованих і конкурентоспроможних фахівців відповідно до вітчизняних та європейських станда-

ртів; місце і роль педагогічних чинників в індивідуальному та суспільному житті; методологі-

чні і теоретичні основи викладання на сучасному етапі розвитку вищої освіти; закономірності 

функціонування та розвитку системи вищої освіти та її складових (навчально-виховний про-

цес, управління, викладач, студент тощо) в Україні та світі; внутрішні механізми функціону-

вання навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі; традиційні та інноваційні 

педагогічні технології, форми організації педагогічного процесу, методи, засоби навчання в 

системі вищої освіти; основи управління педагогічним процесом у вищому навчальному за-

кладі; форми, методи і засоби формування особистості майбутнього фахівця; практику та дос-

від педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах; особливості професійно-

педагогічної діяльності викладача вищої школи та культуру педагогічного спілкування викла-

дачів вищої школи; основні етапи розвитку етичної теорії; значення найважливіших категорій 

моральної свідомості; специфіку української філософії, її предмет і роль у розвитку 

національної культури; основні етапи розвитку української філософії; зв’язок української 

філософської думки з європейською і світовою традиціями. 

Випускники вміють: добре аналізувати першоджерела та наукову літературу; застосо-

вувати набуті знання у процесі обґрунтування своєї світоглядної та громадянської позиції що-

до актуальних проблем сьогодення та під час вирішення професійних завдань; аналізувати іс-

торичну еволюцію та сучасний розвиток філософської думки від давніх часів до сьогодення у 

розмаїтті шкіл та напрямків; знати, розуміти історичну еволюцію; уявляти умови виникнення і 

шляхи можливого подолання міжлюдського протистояння; проводити картографування 

розселення людини у світі та Україні; застосовувати категоріальний апарат навчальної 

дисципліни; аналізувати зміст основних антропологічних категорій та використання їх в 

якості загальних принципів мислення; розрізняти загальні тенденції сучасних змін 



антропологічних тенденцій в Україні та світі;визначати певні психічні явища, та відрізняти їх 

суттєві особливості; характеризувати певні прояви поведінки та діяльності людини за типови-

ми особливостями; розробляти напрямки самопроектування та стратегію будування оптима-

льних відносин; виявляти логічні помилки, що можливі в процесі мислення та знаходити аде-

кватні способи їх подолання, не вагатися у разі необхідності доведення чи спростування по-

ложення стосовно як власної позиції, так і позиції опонента; прогнозувати перспективи розви-

тку вищої освіти в Україні в контексті інтеграції у європейський освітній простір; правильно 

осмислювати педагогічні факти дійсності, що відбуваються у їх життєдіяльності; визначати 

коло знань та навичок, необхідних для успішної діяльності в майбутньому у професійно-

визначальних ситуаціях; вибирати оптимальні стратегії викладання в залежності від рівня під-

готовки студентів і цілей навчання; аналізувати типовий навчальний підручник чи навчальний 

посібник зі свого фаху й оцінювати його зміст із погляду врахування дидактичних вимог; ло-

гічно структурувати зміст навчального матеріалу; модульно структурувати навчальну і робочу 

навчальну програму; проводити семінарські, практичні заняття; застосовувати різні методи у 

викладанні навчальних дисциплін; організовувати самостійну роботу студентів; аналізувати 

педагогічні ситуації, виявляти протиріччя в процесі розвитку особистості; формулювати за-

вдання розвитку особистості і визначати шляхи і засоби їх вирішення; планувати та реалізову-

вати на практиці різні форми, методи, засоби навчання та виховання у вищій школі, врахову-

ючи специфіку спеціальності; складати план проведення практичного заняття з окремої дис-

ципліни, визначати його методичне забезпечення; оцінювати педагогічні впливи (їх зміст і 

форми), заздалегідь продумувати, до яких результатів вони можуть призвести; здійснювати 

педагогічний аналіз форм і засобів виховання у навчальному закладі з позицій реалізації в них 

принципів навчання та виховання; організовувати та проводити емпіричні конкретно-

педагогічні дослідження у вищій школі, аналізувати їх та використовувати отримані результа-

ти для удосконалення педагогічного процесу; оцінювати навколишні духовні і соціальні 

явища культури з точки зору моральних цінностей; змістовно, точно і послідовно, науково і 

толерантно обґрунтовувати особисту думку щодо вирішення питань, що стосуються 

професійної і суспільної діяльності; змістовно аналізувати основні етапи розвитку української 

філософії;  

На 1-ий курс прискореної форми навчання мають право вступати випускники вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молод-

ший спеціаліст за спеціальністю, що відноситься до галузі знань «Гуманітарні науки», при 

умові складання фахового вступного випробування. 

Фахове вступне випробування включає навчальну програму за дисциплінами «Історія 

філософії», «Основи антропології», «Інформатика», «Психологія», «Логіка», «Педагогіка», 

«Етика», «Історія української філософії», питання з яких до підготовки для складання іспиту 

приведено нижче. 

Завдання фахового вступного випробування – перевірити необхідний обсяг знань сту-

дентів, які навчалися у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації, для подальшого ви-

вчення спеціальних дисциплін, зокрема «Філософія глобальних проблем сучасності», «Теоре-

тична філософія», «Практична філософія», «Історія і філософія науки і техніки», «Історія релі-

гій», «Географія і етнологія релігій», «Географія і етнологія релігій» тощо. 

 

  



Розділ 1. Історія філософії 

Тема 1. Філософія й історія філософії. Умови становлення та особливості філософ-

ських уявлень стародавнього світу. Філософія: поняття, предмет, функції. Філософія і світо-

гляд. Типи світоглядів. Проблематика та структура філософії. Типологія філософських учень. 

Місце філософії серед інших явищ духовної культури. Історія філософії як спосіб існування 

філософського знання. Розвиток історії філософії. Предмет та завдання історії філософії. Міс-

це історії філософії в системі філософських дисциплін. [1-55] 

Тема 2. Філософські вчення Індії. Ведичний період індійської протофілософії. Філо-

софія упанішад. Кінець ведичного періоду протофілософії. Філософські ідеї «Бхагават-Гіти». 

«Брахма-сутра» Ватсьяяки як ньяя-прастхана. Період філософських сутр та формування філо-

софських систем (даршан) – V ст. до н.е. – IV ст. до н.е. Філософія санкхьї та йоги. Неортодо-

ксальні даршани. Міманса та веданта. Адвайта-веданта. Вішишта-адвайта. Тема 10. Двайта-

веданта. Розвиток філософської думки Індії наприкінці XVIII – середини ХІХ ст. Рамакрішна 

та його філософські ідеї. Вчення Вівекананди. Інтегральна філософія Ауробіндо Гроша. [1-55] 

Тема 3. Філософські вчення Китаю. «І-цзин» – як базовий текст китайської культури. 

Історія виникнення та формування «І-цзин». Чотири цзюнцзи. Конфуцій та його «10 крил». 

Діалектика «І-цзин» – поняття про Інь-ян. «Небо» Фу Сі та «небо» Вень Ваня. Основні катего-

рії китайської філософії. Вчення про у-сін (5 елементів). Кун-цзи (Конфуцій) та його вчення. 

Лао-цзи та вчення даосизму Філософські ідеї Мо-цзи. Філософія Мен-цзи. Мен-цзи (372-286 

до н.е.), його життя та творчість. Релятивістський даосизм Чжуан-цзи. Чжуан-цзи (369-286 до 

н.е.), його життя та вчення. Філософія Мінцзя (номіналізм). Релятивізм вчення Хубей Ши 

(370-310 до н.е.). Сюнь-цзи та його вчення як спроба узагальнення доцинської філософії. Хань 

Фей та легізм. Хань Фей (280-233 до н.е.) та оформлення легізму. Філософське вчення періоду 

двох династій Хань. Філософія та стиль життя «фен-лю» (III-VI ст. н.е.). Неоконфуціанство 

двох Ченів. Вчення про серце Лу Цзююаня та Ван Шоуженя. [1-55] 

Тема 4. Походження античної філософії. Головні проблеми і специфіка античної фі-

лософії. Філософія ранніх грецьких філософів (досократики). Мілетська школа. Анаксагор 

(500-428 до н.е.). Учення Анаксагора про гомеомерії. Античний атомізм (Левкіпп та Демокріт 

(460-371 до н.е.)). Софістика. Становлення об’єктивного ідеалізму у грецькій філософії. Філо-

софія Сократа (469-399 до н.е.). Малі сократичні школи (кініки, кіренаїки, мегарики). Філосо-

фія Платона (427-347 до н.е.). Філософія Арістотеля (384-322 до н.е.). Філософія еллінізму і 

Римської імперії. [1-55] 

Тема 5. Філософія Середніх віків. Середньовіччя як новий етап розвитку філософії. 

Апологетика - становлення християнської традиції. Апологетика:формування філософських 

основ християнства. Патристика як в’язок християнської ідеології з філософією. Західна 

(латинська) патристика. Літературна спадщина Августина як систематизація християнського 

світогляду. Філософія Аврелія Августина: зверхність волі над розумом. Філософія історії 

Августина Аврелія. Східна (грецька) патристика. Східно-християнські «Отці церкви». [1-55] 

Тема 6. Розквіт і занепад середньовічної схоластики. Становлення нового 

розуміння людини і світу у філософії епохи Відродження Виникнення і розквіт схоластики. 

Реалізм, номіналізм, концептуалізм у схоластичній філософії.Філософія Томи Аквінського. 

Період пізньої схоластики. Загальні риси духовного стану епохи Відродження. Італійський 

гуманізм і його філософські основи. Неоплатонічний період у філософії Відродження. 

Натурфілософія епохи Відродження. Ренесансні соціально-політичні теорії та утопії. [1-55] 

Тема 7. Становлення емпіричної і раціоналістичної традиції в філософії Нового 

часу. Передумови виникнення новочасної філософської парадигми. Особливості наукового 

мислення нового часу у його відношенні до античної і середньовічної науки. Тема 56. Філосо-

фія Ф. Бекона і англосаксонська філософська традиція. Філософія Т. Гоббса. Паскаль Б. і амбі-

валентність новочасної філософської парадигми. Філософія Б. Спінози: межі монізму. Філо-

софія Д. Локка. Суб'єктивний ідеалізм Дж. Берклі. Агностицизм Д. Юма. Плюралистська мо-

дель В. Р. Лейбніца. [1-55] 

Тема 8. Феномен Просвітництва в філософії Нового часу. Феномен філософії Про-

світництва. Сенсуалістичні передумови просвітницького раціоналізму: Локк і Кондильяк. Ан-



тропологія Просвітництва. Філософія природи французького Просвітництва. Проблема фата-

лізму у Гольбаха і Дідро. Просвітницька філософія історії. [1-55] 
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Розділ 2. Основи антропології 

Тема 1. Місце загальної антропології у системі гуманітарних наук. Об'єкт і предмет 

загальної антропології. Зв'язки загальної антропології з культурною, соціальною, політичною, 

культурною, педагогічною, психологічною, екологічною антропологією. Зв'язки загальної ан-

тропології з біологічними, історичними, соціальними науками. Структура загальної антропо-

логії. Методи загальної антропології. [1-22] 

Тема 2. Історія розвитку антропологічних вчень. Роль античних філософів Анакса-

гора, Сократа, Платона, Аристотеля в становленні антропологічного вчення. Роль древньої 

єгипетської цивілізації в становленні природничонаукового знання про людину. Роль Відро-

дження в процесі формування природно-наукової картини світу і біологічних уявлень про лю-

дину. Роль географічних відкриттів і колонізації в становленні вчення про раси. Роль дарвіні-

зму в становленні еволюційної антропології. [1-22] 

Тема 3. Місце та роль людини у тваринному світі. Поява вищих приматів і людини 

як закономірного процесу розвитку тваринного світу. Фізіологічна, генетична, психічна спіль-

ність людини і вищих приматів. Відмінності людини і вищих тварин. Раціональність і целепо-

лагание, здатність виготовляти знаряддя праці, здатність до мислення і рефлексії, мовна дія-

льність як відмінні риси психічної організації людини. [1-22] 

Тема 4. Періоди біологічної еволюції людини. Сучасні антропологічні уявлення про 

виникнення вищих приматів. Дриопитеки, біологічні характеристики, особливості ареола іс-

нування. Роль саванізації в процесі біологічної еволюції людини. Біологічний розвиток рама-

питеков і розширення ореолу мешкання. Адаптація до савани і її роль в процесі біологічного 

розвитку: Прямохождение, розвиток зубочелюстного апарату, колективне полювання, соціа-

льна організація, становлення матеріальної культури і розвиток знарядь праці. Напрями біоло-

гічної еволюції австралопитеков. Хабилисы, їх біологічні характеристики, розвиток матеріа-

льної культури. Архантропы(эректусы), біологічні характеристики, ореоли поширення, розви-

ток матеріальної культури. Неандертальці, біологічні ознаки, розвиток матеріальної культури, 

становлення духовної культури. Кроманьйонці. Роль неолітичної революції в процесі социо-

биологического розвитку кроманьйонців. [1-22] 

Тема 5. Теорії антропогенезису. Роль дарвінізму в становленні еволюційної антропо-

логії. Витоки семиальной теорії Дарвіна. Роль адаптації і природного відбору в процесі розви-

тку біологічних видів. Неодарвінізм, взаємозв'язок адаптації і мутації. Природа мутації. Дис-

кусії про витоки мутації, її особливості в неодарвінізмі. Антропологічна теорія академіка Але-



ксєєва. Альтернативні концепції антропогенезу: теорія палеовізиту, цивілізаційна концепція Э. 

Мулдашева, релігійна концепція походження людини. [1-22] 

Тема 6. Роль суспільства у становленні людини. Витоки становлення соціальної ор-

ганізації, її адаптаційна природа. Первісне стадо і біологічна сім'я вищих приматів: особливос-

ті соціальної організації, сімейно-шлюбних стосунків, кровноспоріднені стосунки(ендогамія). 

Розвинене стадо неандертальців. Формування родової організації(екзогамія), матріархату, со-

ціальні регулятори сімейно-шлюбних стосунків. Родова община кроманьйонців, принципи со-

ціальної організації : колективна власність, розподіл праці і спеціалізація функцій, парного 

браку, становлення патріархату, розвиток матеріальної і духовної культури. Плем'я, особливо-

сті соціальної організації : громадський розподіл праці, розвиток землеробства, ремесел, ста-

новлення соціальної нерівності. [1-22] 

Тема 7. Раса та расові ознаки. Поняття раси, витоки стійкості расових ознак. Методи 

дослідження расових ознак. Антропометричний, фізіологічний, генетичний рівень прояву ра-

сових ознак. Система расових ознак. Правило К. Аллена і К. Глогера, залежність пігментації і 

конституції від географічної широти. [1-22] 

Тема 8. Походження рас. Джерела виникнення рас. Чинники расової ізоляції і її роль в 

концентрації і накопиченні расових ознак. Роль географічних перешкод, осілого способу жит-

тя, ендогамії, відсутності контакту між групами в становленні расових ознак. Міграція і її в 

поширенні расових ознак. Демографічні характеристики групи, показники природного приро-

сту населення і формування ореолів поширення великих рас. Джерела расової ізоляції і мігра-

ції у сучасному світі. Метисизация і утворення змішаних расових груп як результат міграції. 

Полігенізм і моногенізм про процес виникнення рас. Расизм і його докази теорії поліге-

нізму. Докази моногенізму. Підвиди людини і тварин, єдність і відмінності. [1-22] 

Тема 9. Природні адаптації людини до навколишнього середовища. Природа, особ-

ливості, цілі, види біологічної адаптації. Особливості адаптації людини до довкілля. Парамет-

ри і рівні адаптації, взаємозв'язок антропологічних, генетичних, фізіологічних аспектів адап-

тації. Поняття адаптаційного типу. Механізми і особливості пристосування людини до довкіл-

ля в умовах тропічного, арктичного, аридного, високогірного, помірного клімату. [1-22] 

Тема 10. Класифікація рас. Теорія класифікації рас в Стародавньому Єгипті. Роль Ф. 

Бернье, К. Линнея в становленні природно-научної класифікації рас. Роль Ф. Бюффона у виді-

ленні проміжних рас. Недоліки расових класифікацій 19 віків. Значення И.Е. Деникера в ста-

новленні антропологічної класифікації рас. Теорія расового дерева і куща, расових стволів і 

гілок, первинних і вторинних вогнищ расообразования В.В. Бунака і Г.Ф. Дебеца. Антрополо-

гічна класифікація рас Я.Я. Рогинского і М.Г. Левіна. Раси і расові групи, їх антропологічні 

ознаки, ореоли розселення. Раса і етнос. [1-22] 

Тема 11. Поняття та критерії класифікації конституцій людини. Поняття конститу-

ції, конституційні і расові ознаки, їх відмінності. Проблема генетичної обумовленості консти-

туції людини. Конституція і спосіб життя, раціон харчування. Расовий антропометричний під-

хід до виділення конституцій. Правило К. Аллена як прояв залежності конституції від геогра-

фічної широти. Костномышечный підхід до класифікації конституції. Теорія Шелдона і Креч-

мера про взаємозв'язок конституції з темпераментом і психічної організації. Типологія чолові-

чих і жіночих конституцій, розроблена В.В. Бунаком і И.Б. Галантом. Біохімічні аспекти кон-

ституції. [1-22] 

Тема 12. Вікова антропологія. Закономірності індивідуального розвитку людини. 

Класифікація і ознаки віків. Поняття кривої зростання, ростові скачки. Особливості і фізіоло-

гічна природа дитячого і першого ростового стрибка. Фізіологічна природа пубертатного 

стрибка, проблема гендерних відмінностей. Вплив клімату і соціального середовища на темпи 

і результати пубертатного стрибка зростання. Поняття біологічного віку, критерії його визна-

чення. Біологічний і календарний вік. Акселерація, її біологічні і соціальні причини. Акселе-

рація і тривалість життя. Старіння, його антропологічні, фізіологічні ознаки. Біологічні теорії 

старіння. [1-22] 

Тема 13. Екологічна проблема та шляхи її вирішення. Поняття екосистеми, її струк-

тура, закони функціонування і розвитку екосистеми. Методи спостереження над станом до-



вкілля. Діяльність людини і екологічна криза(парниковий ефект, озонові діри, кислотні дощі, 

забруднення гідросфери і ґрунту). Шляхи вирішення екологічної проблеми, роль права, гро-

мадських організацій, людини в подоланні екологічної кризи. [1-22] 
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Розділ 3. Інформатика 

Тема 1. Комп’ютер, призначення і функції основних складових комп’ютера. [1-4]. 

Тема 2. Види пам`яті комп`ютера. Види пристроїв вводу-виводу даних. [1-4]. 

Тема 3. Операційна система, її призначення та основні функції. [1-4]. 

Тема 4. Інформація, форми подання інформації в компютері. [1-4]. 

Тема 5. Дискретизація інформації. Кодування інформації. [1-4]. 

Тема 6. Електронні таблиці, їх призначення та основні функції. [1-4]. 

Тема 7. Системи числення. Подання чисел в пам'яті комп'ютера. [1-4]. 

Тема 8. Виконання базових арифметичних операцій у двійковій системі чис-лення. [1-

4]. 

Тема 9. Операції математичної логіки. [1-4]. 

Тема 10. Поняття алгоритму. Основні властивості алгоритмів. [5, 6]. 

Тема 11. Способи опису алгоритмів. Базові структури алгоритмів. [5, 6]. 

Тема 12. Алгоритмічні мови. Програма і мови програмування. [5, 6]. 

Тема 13. Структура програми. Типи даних. Вирази. [5, 6]. 

Тема 14. Оператори. Оператор присвоювання. Оператори введення, виведення. [5, 6]. 

Тема 15. Опис вказівок повторення і розгалуження мовою програмування. [5, 6]. 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Каймин В.А. Информатика / В.А. Каймин. - 6-е изд. - М.: Инфра-М, 2010. - 284 с. 



2. Руденко В. Д., Макарчук А. М., Патланжоглу М. А. Курс информатики / Под ред. Мадзиго-

на В. Н. – К.: Феникс, 2000. – 368 с. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. – М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2012. – 246 с. 

4. Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки. — Київ: 

Видавнича група BHV, 2009 — 400 с. 

5. Ковалюк Т.В. Основи програмування. - К.: BHV, 2005. - 400с. 

6. Ковалюк Т.В. Алгоритмізація та програмування. – Львів.: «Магнолія».- 2016. – 400 с. 

 

Розділ 4. Психологія 

Тема 1. Людина і її внутрішній світ як об’єкт психологічної науки. Побутова, прак-

тична і наукова психологія. Галузі психологічної науки. Методи психології. [1-7] 

Тема 2. Психіка як предмет науки психологія. Основні категорії психології - відо-

браження, психіка, свідомість. Структура психіки. Властивості психіки. [1-7] 

Тема 3.Психологія свідомих і несвідомих процесів. Співвідношення свідомості і не-

свідомого. Форми прояву несвідомого. [1-7] 

Тема 4. Пізнавальні психічні процес. Увага як основний процес регуляції психічної 

діяльності. Відчуття і сприйняття як сенсорні функції психіки. Пам'ять та мислення. [1-7] 

Тема 5. Емоційно-вольова сфера. Класифікація емоційних проявів. Походження і тео-

рії емоцій. Характеристика вольових якостей. Функції емоцій та волі. [1-7] 

Тема 6. Психічні стани людини. Критерії, визначення і класифікація психічних станів. 

Типові позитивні і негативні, специфічні психічні стани. [1-7] 

Тема 7. Поняття особистості. Поняття особистості. Теорії особистості в психології. . 

Підходи до визначення структури особистості. Біопсихічні і психосоціальні властивості лю-

дини. [1-7] 

Тема 8. Життєвий сценарій особистості. Життєвий сценарій особистості: сутність та 

основні психологічні підходи. [1-7] 

Тема 9 Темперамент. Темперамент як одна з базових психічних властивостей особис-

тості. [1-7] 

Тема 10 Характер. Особливості характеру як психічного феномена. Закономірності 

формування характеру. [1-7] 

Тема 11 Психологічні аспекти спілкування сторони та види спілкування людей. 
Бар’єри спілкування та засоби їх подолання. [1-7] 

Тема 12 Психологія соціального сприйняття. Вивчення стилів спілкування особисто-

сті. [1-7] 

Тема 13 Поняття про групи, їх класифікація. Стосунки у групі. Компоненти регулю-

вання поведінки людей(когнітивний, емоційний, інтеракційний). Психологія управління: зага-

льна характеристика. [1-7] 

Тема 14 Визначення конфлікту. Динаміка конфлікту. Конфліктогенни. Провідні стра-

тегії поведінки в конфлікті. Технологія розв’язання конфліктів. [1-7] 

Тема 15 Психологія безпеки. Поведінка у екстремальній ситуації. [1-7] 

Тема 16 Проблема штучного інтелекту. Етичний аспект. [1-7] 

Перелік рекомендованої літератури 
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Розділ 5. Логіка 

Тема 1. Логіка як наука. Історичний розвиток логіки як науки. Об’єкт і предмет логі-

ки. Логіка і мова: визначення мови, знак (поняття, значення, смисл, види), дескриптивні тер-

міни, логічні терміни. Значення логіки у формуванні культури мислення. [1-6] 

Тема 2. Поняття. Визначення поняття. Структура поняття: зміст поняття, обсяг понят-

тя. Структурний закон поняття. Види понять: види понять за змістом (якістю), види понять за 

обсягом (кількістю). Відношення між поняттями. Логічні дії над поняттями: логічні дії над 

поняттями за змістом, логічні дії над поняттями за обсягом, логічні дії над поняттями за зміс-

том і обсягом. [1-6] 

Тема 3. Судження. Визначення судження. Судження і речення. Структура судження. 

Види простих суджень: види простих суджень за якістю, види простих суджень за кількістю, 

прості судження за якістю і кількістю та розподіленість термінів у цих судженнях. Відношен-

ня між видами простих суджень. Види складних суджень: безумовні, умовні. Відношення між 

видами складних суджень. Модальні судження і відношення між ними. Логічні дії над су-

дженнями: заперечення, перетворення, обернення, протиставлення предикату, протиставлення 

суб’єкту. [1-6] 

Тема 4. Умовивід. Визначення і структура умовиводу. Види умовиводів, їх визначен-

ня. Дедуктивний умовивід. Простий категоричний силогізм. Види простого категоричного си-

логізму: фігури, модуси. Складні та скорочені силогізми. Умовні та розділові силогізми. Інду-

ктивні умовиводи. Методи наукової індукції. Традуктивні умовиводи: аналогії за якістю, ана-

логії за кількістю. [1-6] 

Тема 5. Основні закони логіки. Поняття логічного закону. Закон тотожності. Закон 

протиріччя. Закон виключеного третього. Закон достатньої підстави. [1-6] 

Тема 6. Доведення і спростування. Визначення і структура доведення. Види доведен-

ня: пряме, непряме. Правила доведення. Помилки в процесі доведення. Спростування: визна-

чення та види. [1-6] 
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Розділ 6. Педагогіка 

Тема 1. Загальні основи педагогіки вищої школи. Тенденції розвитку вищої освіти 

України початку третього тисячоліття. Місце педагогіки вищої школи в системі педагогічних 

наук. Зв'язок педагогіки вищої школи з іншими науками. Методологічні аспекти педагогіки 

вищої школи. Методологія педагогіки вищої школи у світлі сучасної парадигми науки. Понят-

тя про цілісний педагогічний процес. Характеристика компонентів цілісного педагогічного 

процесу у вищій школі. Закономірності педагогічного процесу у вищій школі. Категорії педа-

гогіки вищої школи. Методи педагогіки вищої школи. Мета, завдання та зміст вищої освіти в 

Україні. Система освіти в Україні, її структура. Принципи діяльності освітніх закладів. Стан і 

тенденції розвитку вищої освіти України початку третього тисячоліття. Болонський процес. 

Пріоритетні напрями реформування та модернізації вищої освіти в Україні в контексті інтег-

рації до європейського освітнього простору. [1-13] 



Тема 2. Розвиток університетської освіти. Cвітові та вітчизняні моделі університет-

ської освіти. Історія розвитку вищої освіти в Україні та світі. Сучасний стан вищої освіти в 

Україні, Європі та світі. Рейтинги вищих навчальних закладів Європи та світу. Критерії оцінки 

якості вищої освіти. Світові лідери вищої університетської освіти. Освітні моделі провідних 

країн світу, їх відмінності від української моделі. Освітня система Великої Британії. Освітня 

система Німеччини. Освітня система Фінляндії. Освітня система Франції. Освітня система 

США. [1-13] 

Тема 3. Сутність процесу навчання у вищій школі. Зміст освіти у вищій школі. 

Принципи, методи та засоби навчання у ВНЗ. Дидактика як галузь педагогіки вищої школи. 

Предмет і об’єкт дидактики вищої школи. Організація навчально-виховного процесу. Закони 

та закономірності навчання. Зміст освіти. Нормативні документи, що визначають зміст вищої 

освіти. Навчальний план, навчальна програма і підручник вищої школи. Сутність і структура 

процесу навчання у ВНЗ. Принципи, методи та засоби навчання у вищому навчальному закла-

ді. Дидактичні вимоги до вибору методів навчання у вищому навчальному закладі. Структура 

процесу оволодіння знаннями, уміннями й навичками, формування компетентності. [1-13] 

Тема 4. Форми організації навчання у вищій школі. Система діагностики знань і 

вмінь студентів у ВНЗ. Лекції та методика їх проведення. Психолого-педагогічні вимоги до 

проведення лекції у вищій школі. Семінарські та практичні заняття у вищих навчальних за-

кладах. Комплексні форми організації навчання. Дидактичні основи індивідуальних занять. 

Педагогічна і виробнича практика студентів. Самостійна робота, вимоги до її організації. Дис-

танційне навчання в системі освіти: соціально-економічна потреба, сутність, умови ефектив-

ності. Форми, види і методи організації науково-дослідницької роботи студентів. Система діа-

гностики знань і умінь студентів у вищому навчальному закладі. Значення та функції оціню-

вання навчальних досягнень студентів. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю сту-

дентів. [1-13] 

Тема 5. Психолого-педагогічні особливості студентів як суб’єктів навчання і вихо-

вання. Виховна робота зі студентською молоддю. Організація виховної роботи зі студентами 

у вищій школі. Структура виховного процесу. Психологічні особливості студентського віку. 

Типологія студентів. Принципи виховання. Зміст, напрями, форми і методи виховної роботи зі 

студентами. Завдання національного виховання студентської молоді у ВНЗ. Мотиви вихован-

ня. Моральне виховання студентів. Критерії вихованості особистості. [1-13] 

Тема 6. Основи управління у вищій школі. Специфіка професійно-педагогічної дія-

льності викладача вищої школи Педагогічний менеджмент як сучасна теорія управління осві-

тою. Система управління вищим навчальним закладом. Основні поняття теорії педагогічного 

менеджменту. Загальна характеристика принципів і функцій педагогічного менеджменту. 

Особливості діяльності викладача ВНЗ. Професійно-педагогічне спілкування й типологія осо-

бистості викладача вищої школи. Педагогічна культура та педагогічна майстерність викладача 

вищої школи. Педагогічна техніка викладача вищої школи. Профілактика синдрому професій-

ного вигорання. [1-13] 
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Розділ 7. Етика 

Тема 1. Предмет етики. Три рівня сприйняття буття. Три рівня сприйняття буття. 

Емпіричний рівень: сприйняття світу як даності, відсутність філософської рефлексії про 

походження речей. Метафізичний рівень: сприйняття буття як цілого і єдиного, виникнення 

питання про сенс сущого. Етичний рівень: поява питань про ціль, зміст та виправданість 

існування, про добро і зло, щастя і страждання, моральні роздуми про дійсне життя. Етика як 

феномен давньогрецької філософської культури. Відмінності античної етики від моральної 

рефлексії давньосхідних культур. Культурно-історичний і філософський контекст виникнення 

етики як науки. Семантика давньогрецького слова «етос». Етимологія терминів «етика», 

«мораль», «моральність». Співвідношення споглядальної і практичному житті. Етика в 

арістотелівської ієрархії наук. Різноманіття етичних навчань. Основні методологічні принціпи, 

що лежать в основі етичних теорій (натуралізм, раціоналізм, абсолютізм, релятивізм, 

ірраціоналізм). Поняття автономної і гетероавтономної етики. [1-10] 

Тема 2. Основні проблеми етичної теорії. Проблема походження моралі. Моральне 

начало в природі. «Два джерела релігії і моралі» (А. Бергсон). «До генеалогіі моралі» (Ф. 

Ніцше). Специфіка моральної свідомості. Співвідношення «сущого» і «належного» в моралі. 

Співвідношення універсального і конкретно-історичного в моралі (етичний абсолютизм, 

етичний релятівізм). Аналіз логіки і мови морального. Поняття моральної цінності. 

Онтологічне розрізнення «блага» та «цінності». Типологія цінностей (абсолютне-відносне, 

позитивно-негативне, об'єктивно-суб'єктивне). Етика і психологія: подібності та відмінності у 

вивченні людини. «Сенс життя» - категорія етики. Етика і психоаналіз. «Гуманістічна етика» 

(Е. Фромм). [1-10] 

Тема 3. Основні категорії етики:добро і зло. Походження поняття «добро»: 

історичний, лінгвістичний, філософський контекст. Значення слова «добро» в різних мовах. 

Філософські параметри добра: матеріально-матеріальне і духовні значення. Проблема 

походження добра (християнська і натуралістичні трактування). Взаємовідносини добра і 

блага, добра і боргу, добра і справедливості, добра і користі. Природа добра. «Натуралістічна 

помилка» (Дж. Мур). Абсолютність і універсальність добра. Доброчесність і порок. Види 

добра, позитивні моральні характеристики людини. 

Моральне зло. Розмежування морального і фізичного зла. Різноманіття моральних 

видів зла. Біологічні, психологічні, соціокультурні, духовні, метафізичні коріння зла. Різні 

тлумачення суті і походження зла. Проблема теодицеї. Зло і гріх. Зло і небуття. 

Незнищенність зла. Ілюзорні, утопічні форми подолання зла. Діалектика добра і зла. Образи 

зла в найдавніших культурах. Антиномія добра і зла як засіб світоглядної орієнтації в 

культурі. [1-10] 

Тема 4. Основні категорії етики: сенс життя і смерті. Етична теорія сенсу життя. 

Етична аксіома сенсу. Пошук сенсу життя. Розмежування сенсу і мети життя. Відмінність 

сенсу життя від стилю і способу життя. Ієрархія життєвих смислів. Абсолютний і відносний, 



особистий і загальний сенс життя. Щастя і сенс життя. Втрата сенсу життя (екзистенціальна 

фрустрація, ноогенний невроз, суїцид). Набуття надсенсу. Віра, Надія, Любов. Очікування як 

абсолютний сенс. Морально-онтологічні характеристики феномена смерті. Онтологія смерті. 

Небитійний характер смерті. Натуралістичний погляд на сутність смерті: смерть як «кінець», 

смерть як «перехід». Метафізичне розуміння смерті як «ніщо». Гносеологія смерті. 

Антиномичность і апофатична смерті. Неопределімость і незбагненність смерті. Обмеженість 

раціоналістичного дискурсу в описі смерті. Натуралістичні образи смерті (Профанація смерті). 

Проблема адекватної мови смерті. Аксіологія смерті. Трагізм і абсурдність життя. Смерть як 

зло і як благо. Феномен страху смерті, його позитивні та негативні проявлення. Значимість 

смерті для сенсу життя людини (етична аксіома). Смерть і безсмертя. Деонтологія смерті. 

Ставлення до смерті - показник морального рівня особистості. Духовний сенс сотериологии. 

Дитяче ставлення до смерті. Подолання смерті - вищий прояв моральності. [1-10] 

Тема 5. Основні категорії етики: страждання і щастя. Лінгвістичні, психологічні, 

філософські дефініції щастя. Неопределимість феномену. Природа щастя: іманентне і 

трансцендентне розуміння феномену. Щастя як відплата і як благодать. Гедоністичні теорії 

щастя. Етичні проблеми щастя: взаємозв'язок щастя і чесноти, щастя як сенс, безглуздість 

щастя. 

Види страждань. Фізична і моральна мука. Архаїчний сенс страждань (вина, 

покарання). Християнський сенс страждань (моральное очищення, пробудження совісті, 

дудуховно-моральне перетворення). Утопічні (науково-технічні) засоби позбавлення від 

старань. Подолання страждань в сучасній гедоністичної культурі. Патологічні форми 

прагнення до страждання (садизм і мазохізм). Філософсько-етичні проблеми: неусувне 

страждання, страждання праведників і дітей, страждання і насолода. моральна цінність 

страждань. Поняття справжнього життя. [1-10] 

Тема 6. Етичні погляди культур стародавнього сходу. Стародавній Єгипет. 

Пам'ятники давньоєгипетської дидактичної літератури. Жрецьке вчення про серце як джерело 

моральності. Рітуальні культи в етичній практиці. Уявлення про початкову іспорченість 

людини. Магічний характер моральності. Етичний монотеїзм - основа старозавітної моралі. 

«Заповіт» і «Декалог»- принципово новий рівень взаємовідносин людини і Бога. Скрижалі 

Заповіту. Філософсько-притчева і повчальна традиція. («Книга Притч Соломонових», «Книга 

Іова», «Книга Еклезіаста»; «Книга Рут»,«Книга Естер», «Книга пророка Іони», «Псалтир». 

Етичний сенс Символу Віри Ізраїлю (Второзаконня, 6: 4 - 5; Левіт, 19). 

Стародавня Індія. Різні етичні системи (брахманізм, джайнізм, буддизм). Кастовий 

елемент в моралі. Космологічна основа моралі. Буддійське розуміння порятунку (звільнення). 

принцип ненасилля (ахімса). Відсутність категорії справедливості як соціальної чесноти. 

Космологіческій детермінізм етичних поглядів. Етика мотивів і етика вчинків. 

Давній Китай. Китайська філософія як суперетіка. Моральна метафізика. Універсальна 

етізірованість китайської культури. Етико-політична доктрина конфуціанства. Культ предків. 

Ритуал, традиція, етикет. Етико-космологічний дуалізм. Принцип «недіяння» (у-вей). 

Традиціоналізм - істотна риса моральної культури Китаю. [1-10] 

Тема 7. Етика в античної культури. Досократівський період. Гомер. Гесіод. Сім 

мудреців. Перша формуліровка «золотого правила» моральності. Моральні приписи 

«пифагорейского союзу». Моральний релятивізм софістів. Антіномія природного і 

культурного почав в моральності. Класичний період. Моральний абсолютизм Сократа. Від 

космології до етики і антропології. Ототожнення чесноти зі знанням. Народження етичного 

раціоналізму. Платон. «Благо» як вершина етичних прагнень людини. Етичне обґрунтування 

аскетизму. Типологія чеснот. Етико-політична доктрина Платона. Аристотель. Зародження 

етики як науки. Поняття «вищого блага». Класифікація чеснот. Будова душі. Справедливість і 

дружба. Блаженство як споглядальна діяльність. Значення Арістотеля для подальшого 

розвитку етики. 

Елліністичних-римський період. Гедоністична етика Епікура. Задоволення і духовна 

форма блаженства. Досягнення щастя як мета розуму. Ідеал стоїчного мудреця. Апатія. 



Космополітизм стоїцизму. Етичний релятивізм скептиків. Містичний ірраціоналізм 

неоплатонізма. [1-10] 

Тема 8. Еволюція західноєвропейської етичної думки. Середньовіччя. Раціонально-

теоретичне обґрунтування християнського віровчення в схоластиці. Колізія між розумом і 

вірою, філософією і богослов'ям. Божественний промисел і свобода волі. Вчення про «Два 

града». Систематизація етики у Фоми Аквінського. Етичний дуалізм середньовічних єресей. 

Титанізм і аморальність епохи Відродження. Індивідуалізм та егоїзм. Натурфілософія, 

пантеїзм і нове естествознаня. Гуманістичний характер етичних теорій. Реформація. Розрив з 

католицизмом. Порятунок і приречення у Лютера. Протестантська етика праці. Механіцизм і 

раціоналізм як основа моралі. Системи 

Спінози, Декарта, Лейбніца і Гоббса. Французьке Просвітництво. Етичні системи 

німецької класичної філософії (Кант, Гегель). Поняття «Категоричного імперативу»; його 

значущість для подальшого розвитку етичних теорій. Поява соціалістичних навчань. [1-10] 

Тема 9. Еволюція етічної думки.-класичні теорії. Етика гедонізму (Аристотель, 

Епікур). Задоволення і насолода як абсолютний критерій моральності. Типи задоволень 

(тілесні і духовні). Евдемонізм і утилітаризм як різновид гедонізму. Принцип корисності 

Бентама. Етика стоїцизму (Зенон, Сенека). Ідеал мудреця. Етика боргу (Кант). Категоричний 

імператив - апріорне моральний закон. Етика любові (християнська етика). Співвідношення 

закону і благодаті. Любов як основа християнської етики. Ідеали жертовності, співчуття, 

милосердя. Етика і метафізики в християнстві.Етичні теорії XIX - XX ст. Еволюційна етика (Г. 

Спенсер, П. Тейяр де Шарден). Етика екзистенціалізму (А. Камю, Ж. П. Сартр, К. Ясперс). 

Етика неотомізму (Ж. Маритен, Е. Жильсон). Неопозітівістська етика (А. Айер, Б. Рассел). 

Гуманістична етика (У. Файт, Е. Фромм). Інтуїтивізм (Дж. Мур). Етика благоговіння перед 

життям (А. Швейцер). Екологічна етика (Д. Козловський). Неопротестансьска етика (К. Барт, 

П. Тілліх). Прагматизм (У. Джемс, Дж. Дьюї). Етика космической телеології (Ф. Вудбрідж, У. 

Шелдон). [1-10] 

Тема 10. Етичні проблеми сучасної цивілізації. Біоетика. Історичні основи. Етика 

Гіппократа. В.Р. Поттер про біоетику. Основоположні міжнародні документи біоетики. 

Основні моральні моделі взаємини лікарів та пацієнтів. Морально-етичні проблеми втручань в 

репродукцію людини. Ліберальний, консервативний і помірний підходи до проблеми аборту. 

Смерть і вмирання в епоху нових медичних технологій. Смерть мозку - нова концепція 

смерті. Проблема евтаназії: питання дефініції і термінології. Етика сучасної паліативної 

медицини, хоспіси. Моральні проблеми медичної генетики. Філософські та морально-етичні 

проблеми міжнародного проекту «Геном людини».  

Евгеніка: історія і сучасні проблеми. Моральні проблеми трансплантації органів і 

тканин. Етика біомедичних досліджень на людині і тварин. Етика в психіатрії.  

Комунікація як предмет моральної філософії. «Екзістенціальна комунікація»(К. 

Ясперс). Сучасні засоби масової комунікацій. Вплив Інтернету на моральне свідомість 

особистості. Спокуси, пов'язані з мережевим простором. Спроби етичного осмислення 

віртуальності. Фрагментарність і концептуальна незавершеність віртуальной етики. 

Комп'ютерна етика. Інформаційна етика. Віртуальная етика. Мережева етика.  

Екологічна етика. Природа як цінність. Ідея моральної цінності природи в історії 

думки. Етика Землі (О. Леопольд). Глибинна екологія (А. Несс). [1-10] 
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Гардарики, 2003. – 911 с. 
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Нравственность. Этика / Ю.В. Рождественский. – М. :Флинта : Наука, 2002. – 86 c. 

9. Сгречча Э. Биоэтика : учебник / Э. Сгречча. – М. : Библейско-богословский ин-т, 2002. – 413 

с. 

10.Этика : учебник для студентов философских факультетов вузов / [под общ. ред. А.А. Гу-

сейнова и Е.Л. Дубко]. – М. : Гардарики, 2004. – 493 с. 

 

Розділ 8. Історія української філософії 
Тема 1. Українська філософія у контексті національної культури. Нація і націона-

льна культура. Джерела і складники національної культури, місце в ній філософії. Предмет, 

метод і значення історії української філософії. Етапи розвитку української філософії та її осо-

бливості.  [1-43] 

Тема 2. Міфо-релігійні уявлення праукраїнців – передісторія української філософ-

ської думки. Міфосвідомість як тип суспільної свідомості. Релігійно-міфологічні уявлення в 

культурі Трипілля. Особливості світогляду давніх індоєвропейців, розселених в українських 

степах. Специфіка слов’янської міфології, багатоманітність її тематики.  [1-43] 

Тема 3. Філософська думка Київської Русі. Суспільно-політичні, економічні та куль-

турні передумови розвитку філософської думки в Київській Русі. Роль християнства у станов-

ленні філософської думки та його співіснування з дохристиянським світоглядом. Поняття фі-

лософії в києво-руській культурі. Онтологічні та натурфілософські ідеї, антропологічні про-

блеми, уявлення про сенс буття, добро і зло, моральний ідеал в контексті становлення ранньо-

гуманістичних традицій Київської Русі. Образ святості як етичний ідеал давноруської культу-

ри. Історіософські ідеї (Іларіон Київський, Феодосій Печерський, Нестор, Володимир Моно-

мах, Климент Смолятич, Кирило Туровський, Данило Заточник). Видатні літературні пам’ятки 

києво-руської доби – «Повість минулих літ», «Слово про похід Ігоря», «Києво-Печерський па-

терик». Перекладна література.  [1-43] 

Тема 4. Гуманістичні та реформаційні ідеї у філософській думці України (XV- поч. 

XVII ст.) Культурно-освітнє життя в Україні у XV ст. Ренесансний гуманізм та його вплив на 

українську філософську думку (Ю. Котермак-Дрогобич, П.Русин, Ст. Оріховський-Роксолан 

та ін. ). Проблема Бог – світ – людина у творчості гуманістів. Погляди на державу і право. Ідеї 

громадянського гуманізму. Вплив неоплатонізму «Ареопагітики» та ісихазму. Розвиток рефо-

рмаційних та гуманістичних ідей в Острозькому культурно-освітньому осередку та братських 

школах XVI - XVII ст. Полемісти. Філософські погляди І.Вишенського. Філософія в братських 

школах (М.Смотрицький, С.Зизаній, Л.Зизаній, К.Транквіліон-Ставровецький, І.Копинський, 

Й.Борецький, П.Могила, К.Сакович та ін.).  [1-43] 

Тема 5. філософія в Києво-Могилянській академії. Розвиток філософії в Україні до-

би бароко. Києво-Могилянська академія – новий тип вищої школи в Україні, центр формуван-

ня професійної філософії. Розуміння філософії київськими професорами. Онтологія, натурфі-

лософія, логіка, гносеологія (І.Гізель, Г.Кониський, С.Яворський, Т.Прокопович, 

Г.Щербацький та ін.). Етико-гуманістичні ідеї. Політико-правові погляди. Роль Києво-

Могилянської академії в розвитку освіти, культури Східної і Південно-Східної Європи.  [1-43] 

Тема 6. Філософія Григорія Сковороди. Г.С.Сковорода – основоположник якісно но-

вого періоду в розвитку філософської думки в Україні. Витоки формування філософського 

світогляду Сковороди. Вчення про «три світи» і «дві натури». Наука про Бога або вічну нату-

ру, біблійна екзегетика та символізм. Антропологія. Вчення про «внутрішню людину». Прин-

цип самопізнання та концепція спорідненої праці. Етика Сковороди. Філософія «серця» та її 

вплив на подальший розвиток вітчизняної філософії.  [1-43] 



Тема 7. Філософія українського романтизму. Романтизм як явище культури, його 

особливості в Україні. Романтизм українських письменників (І. Котляревський, Г. Квітка-

Основ’яненко, П. Гулак-Артемовський, М. Максимович та ін.). Романтизм в творчості 

М. Гоголя. Кирило-Мефодіївське братство. творчість М. Костомарова, Т. Шевченка, 

П. Куліша. Романтичні традиції в творчості В. Антоновича, М. Драгоманова, 

О. Кістяківського, П. Чубинського.  [1-43] 

Тема 8. Українська духовно-академічна філософія ХІХ ст. Київська духовна акаде-

мія, її значення в розвитку філософської традиції в Україні. Проблеми логіки і гносеології у 

творчості І. Скворцова, В. Карпова. Шеллінгіанські мотиви в філософії П. Авсенєва, 

Й. Міхневича. Філософський теїзм П. Ліницького. Метафізика П. Кудрявцева.  [1-43] 

Тема 9. Філософія Памфіла Юркевича. П. Д. Юркевич – видатний український філо-

соф ХІХ ст.: життєвий і творчий шлях. Вчення Юркевича про ідею. Основні принципи філо-

софії «серця». Критика антропологічного матеріалізму. Вплив філософії Юркевича на україн-

ську і російську філософію.  [1-43] 

Тема 10. Університетська філософія в Україні ХІХ - поч. ХХ ст. Становлення уні-

верситетської науки і освіти. Внесок П. Лодія і Д. Веланського в розвиток університетської 

філософії. Філософія у Харківському університеті (Й. Б. Шад, А. Дудрович, Д. Багалій та ін.). 

Філософські ідеї професорів Університета Св. Володимира (О. Новицький, С. Гогоцький. 

О .Козлов, О. Гіляров, Г. Челпанов, В. Зеньківський). Позитивізм В. Лесевича і монодуалізм 

М. Грота.  [1-43] 

Тема 11. Філософські і суспільно-політичні ідеї в українській літературі, науці та 

публіцистиці (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.). Історіософські і соціально-політичні пог-

ляди В. Антоновича, Б. Кістяківського. Соціальна філософія М. Драгоманова. Філософський 

світогляд Л. Українки та І. Франка. Філософські ідеї В. Вернадського.  [1-43] 

Тема 12. Філософія національного радикалізму в Україні ХХ ст. Генезис національ-

ного радикалізму. Основні ідеї національного радикалізму Д. Донцова. Маніфест національно-

го радикалізму М. Міхновського.  [1-43] 

Тема 13. Філософія в українській діаспорі. Загальна характеристика філософії діас-

пори, її особливості. Історіософія В. Липинського. Соціально-політичні погляди Лисяка-

Рудницького. Філософія Д. Чижевського.  [1-43] 

Тема 14. Світоглядно-філософська ситуація в Україні у ХХ – поч. ХХІ ст., основні 

фактори її формування 

Особливості пожовтневого періоду розвитку філософії в Україні: ідеологізація філо-

софської думки; пожовтнева «руїна»; творчі здобутки філософів України у 20 - 50-х рр.; гума-

ністична спрямованість діяльності «шестидесятників». Розробка теоретичних та методологіч-

них проблем у 70-90-ті рр. Сучасні духовні передумови національного самовідродження філо-

софії. [1-43] 
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Критерії оцінювання результатів 
фахового вступного випробування 

 

При перевірці виконання фахового вступного випробування за відповіді на 

кожне питання виставляються бали згідно з рівнем виконуваного завдання: 
 

 

Форма 1: 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

2 виставляється, якщо при відповіді на питання надано вірну відповідь 

0 
виставляється, якщо при відповіді на питання надано невірну відповідь або відпо-

відь на питання відсутня 

 

 

 

Форма 2: 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

5 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння вільно, логіч-

но, чітко і ясно надавати грамотні, правильні відповіді на поставлені запитання з 

використанням термінології та символіки в необхідній логічній послідовності, а 

також відомостей з інших дисциплін і знань, придбаних раніше; тверді практичні 

навички з творчим застосуванням отриманих теоретичних знань; використання та 

надання повного обґрунтування найбільш ефективних та раціональних методів 

пошуку розв’язку; уміння використовувати набуті знання і навички в нестандарт-

них ситуаціях, що вимагають виходу на інший, вищий рівень знань; 

4 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння чітко надава-

ти грамотні, правильні відповіді на поставлені запитання з використанням термі-

нології та символіки в необхідній логічній послідовності; тверді практичні навички 

з застосуванням отриманих теоретичних знань; допущення несуттєвих недоліків 

або порушення послідовності викладів у відповіді на запитання; використання не 

найбільш ефективних та раціональних методів пошуку розв’язку;  

3 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння вільно нада-

вати правильні відповіді на поставлені запитання з використанням термінології та 

символіки, а також знань, придбаних раніше; допущення несуттєвих недоліків або 

порушення послідовності викладів у відповіді на запитання; використання не най-

більш ефективних та раціональних методів пошуку розв’язку; незначні недоліки 

або помилки в розрахунках, що не впливають на остаточний результат; 

2 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент надавав правильні відповіді 

на більшість поставлених запитань з використанням термінології та символіки, а 

також знань, придбаних раніше; допущення недоліків або порушення послідовнос-

ті викладів у відповіді на запитання; використання не найбільш ефективних та ра-

ціональних методів пошуку розв’язку; при цьому мають місце поодинокі недоліки 

або помилки в розрахунках, що впливають на остаточний результат; 

1 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми питання. 

При виконанні розрахунків має місце суттєві неточності та грубі помилки. Не на-

ведені графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені ви-

сновки за результатами розрахунків. 

0 Одиночні вибіркові знання стосовно питання. Відповідь відсутня 

 

 



Форма 3: 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

8 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння вільно, чітко і 

ясно надавати грамотні, правильні відповіді на поставлені запитання з використан-

ням термінології та символіки в необхідній логічній послідовності, а також відомо-

стей з інших дисциплін і знань, придбаних раніше; тверді практичні навички з тво-

рчим застосуванням отриманих теоретичних знань; використання та надання пов-

ного обґрунтування найбільш ефективних та раціональних методів пошуку 

розв’язку; уміння використовувати набуті знання і навички в нестандартних ситуа-

ціях, що вимагають виходу на інший, вищий рівень знань; 

7 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння логічно, чітко 

і ясно надавати грамотні, правильні відповіді на поставлені запитання з викорис-

танням термінології та символіки в необхідній логічній послідовності, а також ві-

домостей з інших дисциплін; тверді практичні навички з творчим застосуванням 

отриманих теоретичних знань; використання та надання повного обґрунтування 

найбільш ефективних та раціональних методів пошуку розв’язку; 

6 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння чітко і ясно 

надавати грамотні, правильні відповіді на поставлені запитання з використанням 

термінології та символіки в необхідній логічній послідовності; тверді практичні 

навички з творчим застосуванням отриманих теоретичних знань; використання та 

надання обґрунтування щодо методів пошуку розв’язку, які в цілому дають прийн-

ятні результати; 

5 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння чітко і ясно 

надавати грамотні, правильні відповіді на поставлені запитання з використанням 

термінології та символіки в необхідній логічній послідовності; тверді практичні 

навички з застосуванням отриманих теоретичних знань; використання методів по-

шуку розв’язку, які задовольняють заданим умовам; неточності, які мають місце не 

порушують послідовності вирішення та не виходять за межи матеріалу для самос-

тійного вивчення питання; 

4 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння надавати гра-

мотні, правильні відповіді на поставлені запитання з використанням термінології 

та символіки в необхідній логічній послідовності; тверді практичні навички з за-

стосуванням отриманих теоретичних знань; допущення несуттєвих недоліків або 

порушення послідовності викладів у відповіді на запитання; використання не най-

більш ефективних та раціональних методів пошуку розв’язку;  

3 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння вільно нада-

вати правильні відповіді на поставлені запитання з використанням термінології та 

символіки, а також знань, придбаних раніше; допущення несуттєвих недоліків або 

порушення послідовності викладів у відповіді на запитання; використання не най-

більш ефективних та раціональних методів пошуку розв’язку; незначні недоліки 

або помилки в розрахунках, що не впливають на остаточний результат; 

2 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент надавав правильні відповіді 

на більшість поставлених запитань з використанням термінології та символіки, а 

також знань, придбаних раніше; допущення недоліків або порушення послідовнос-

ті викладів у відповіді на запитання; використання не найбільш ефективних та ра-

ціональних методів пошуку розв’язку; при цьому мають місце поодинокі недоліки 

або помилки в розрахунках, що впливають на остаточний результат; 

1 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми питання. 

При виконанні розрахунків має місце суттєві неточності та грубі помилки. Не на-

ведені графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені ви-

сновки за результатами розрахунків. 

0 Одиночні вибіркові знання стосовно питання. Відповідь відсутня 



Загальна оцінка фахового вступного випробування формується в залежності 

від набраних за відповіді на питання балів наступним чином:  

 

Сума балів  Оцінка за національною шкалою  

90-100 відмінно  

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно  
 

 

 

 


