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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Здобуття ступеню «Магістр» за спеціальністю 033 «Філософія» передбачає фахове 

вступне випробування. Програма вступного випробування з циклу професійно-орієнтованих 

дисциплін розроблена з метою надання допомоги абітурієнтам в підготовці до його складання. 

Програма охоплює основну проблематику дисципліни, яка дозволяє перевірити і оцінити 

необхідний рівень набутих знань та практичних навичок, які є базовими для подальшого 

опанування магістерської програми.  

Вступники до магістратури Таврійського національного університету імені В.І. 

Вернадського, допущені до складання екзамену, мають показати високий рівень засвоєних 

знань з фахових дисциплін.  

Метою вивчення дисципліни є поєднання фундаментальних професійних знань із 

сучасними  філософсько-світоглядними уявленнями про зміст суспільного життя людини і 

можливості її самореалізації. Основними завданнями вивчення дисципліни є : 

- засвоєння головних розділів філософії; 

- вивчення фундаментальних філософських категорій зі сфер онтології, гносеології, 

епістемології, соціальної філософії, філософської антропології, філософії науки;  

- знайомство з першоджерелами філософії. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- понятійний апарат філософії, основні принципи та методи дослідження; 

- визначення фундаментальних філософських категорій зі сфер онтології, гносеології та 

епістемології, логіки, соціальної філософії; 

- основні першоджерела та сучасну філософську літературу. 

уміти: 

- опанувати нові й удосконалити набуті раніше навички роботи з різними типами й 

видами джерел інформації; 

- самостійно узагальнювати й аналізувати набуті знання з дисципліни; 

- встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між подіями; 

- оцінювати рівень аргументованості різних версій, гіпотез і теорій; 

- синтезувати набуті знання з фахових та гуманітарних дисциплін у цілісне 

світосприйняття;  

- застосовувати набуті філософські знання при аналізі реалій сучасного суспільного 

буття; 

- формувати власну позицію щодо актуальних проблем сьогодення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Фахові іспити можуть відбуватися з використанням дистанційних технологій навчання 

відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України № 392 від 27 квітня 2022 року, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України від 03.05.2022 р. за № 487/37823 зі змінами, внесеними наказом 

Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400 та Правил прийому до ТНУ 

у 2022 р. 

Вступні випробування проводяться виключно українською мовою.  

 

Тривалість комплексного екзамену – 120 хвилин. Кожний варіант завдання містить 

теоретичні питання (не менше двох) і тестові завдання (не менше десяти). Вступне 

випробування передбачає такі завдання: 

1. Теоретичні питання. 

Відповідь на теоретичні питання має бути: правильною, повною та обґрунтованою; 

свідчить про високий рівень теоретичних знань, його вміння користуватися різними методами 

наукового аналізу суспільних явищ, визначати їх характерні риси та особливості; містить 

правильні та чіткі визначення філософських понять і категорій; містить власний аналіз 

проблеми, порівняння різних поглядів та філософських течій, самостійні висновки та 

аргументацію своєї думки; викладена логічно, системно, граматично та стилістично правильно. 

Відповідно представлена кількість балів за кожне теоретичне питання і критерії її оцінювання: 

 

 

Кількість 

балів за теоретичне 

питання 

Критерії оцінювання 

41-50 Абітурієнт правильно та у повному обсязі дав відповідь на 

теоретичне питання, виявив глибоке розуміння його суті і змісту. 

Відповідь абітурієнта засвідчує здатність до аналізу та 

інтерпретації програмного матеріалу, відмінне володіння 

навичками логічного викладу і  стилістичного оформлення. 

26-40 Абітурієнт правильно, але не достатньо повно дав 

відповідь на теоретичне питання. Відповідь абітурієнта засвідчує 

у цілому високий рівень опанування програмного матеріалу, 

належне володіння навичками логічного викладу і  стилістичного 

оформлення. 

10-25 Абітурієнт не достатньо точно і не в повному обсязі дав 

відповідь на теоретичне питання. Відповідь абітурієнта засвідчує 

задовільний рівень опанування програмного матеріалу, достатнє 

володіння навичками логічного викладу і  стилістичного 

оформлення. 

0-9 Абітурієнт не надав правильної і повної відповіді на 

теоретичне питання. Відповідь абітурієнта засвідчує 

незадовільний рівень опанування програмного матеріалу, 

недостатнє володіння навичками логічного викладу і  

стилістичного оформлення. 

 

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді  

До кожного завдання пропонується 3-5 варіантів відповіді, серед яких є одна правильна. 

Завдання вважається виконаним правильно, якщо учасник вибрав і позначив правильний 

варіант відповіді у екзаменаційному білеті. Завдання вважається виконаним неправильно, якщо 

у завданні: а) позначено неправильну відповідь; б) позначено більш, ніж одну відповідь (навіть 

якщо серед них правильна); в) відповідь не позначено взагалі.  
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Форма / опис завдання Схема нарахування балів 

Завдання з вибором однієї 

правильної відповіді. Завдання має основу 

та 3-5 варіантів, з яких лише один 

правильний. Завдання вважають 

виконаним, якщо учасник випробування 

правильно вибрав і позначив відповідь у 

екзаменаційному білеті. 

0 або 10 балів: 10 балів, якщо вказано 

правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь, або вказано більше 

однієї відповіді, або відповіді на завдання не 

надано. 

 

Система оцінювання теоретичних питань і тесту в цілому 

Для завдань кожної форми встановлюється відповідна система оцінювання:  

1. Теоретичні питання = максимальна кількість 100 балів. 

2. Тестові завдання = 10 балів. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно 

розв’язавши всі завдання тесту – 100 балів. 

Кількість правильних тестів Кількість балів 

0 0 

1 10 

2 20 

3 30 

4 40 

5 50 

6 60 

7 70 

8 80 

9 90 

10 100 

 

  

Максимальна кількість балів, яку можна набрати – 200 балів.  

Алгоритм оцінювання: 1*50 + 1*50 + 10*10 = 50 + 50 + 100 = 200 балів. 
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ІІІ. Перелік питань з окремих дисциплін та с писок літератури для 

підготовки до вступних випробувань 

1. Філософія в системі духовної культури. Місце і роль філософії у сучасному 

суспільному житті.  

2. Коло основних проблем філософії та специфіка їх вирішення.  

3. Основне питання філософії. Історичні форми постановки основного питання 

філософії.  

4. Методи філософії. Поняття методу. 

5. Основні функції філософії: світоглядна, методологічна, критична, інтегративна, 

пізнавальна.  

6. Категорії філософії, їх зміст і функції. Категорії як основоположні філософські 

поняття.  

7. Філософія та світогляд. Поняття світогляду.  

8. Історичні форми світогляду: міфологія, релігія, наука, філософія. Світогляд і 

картина світу. 

9. Становлення філософського знання.  

10. Мілетська школа. Учення Фалеса про воду як основу буття.  

11. Анаксімандр та вчення про апейрон. Анаксімен та учення про повітря як буття. 

12. Піфагорійська школа. Учення про число як про сутність.  

13. Життя та філософія Геракліта Ефеського. Учення про Логос та вогонь. 

14.  Елейська школа: Ксенофан, Парменід, Зенон. Учення Парменіда про буття. 

Апорії Зенона.  

15. Атомісти Левкіпп та Демокрит. Вчення про атоми та порожнечу.  

16. Загальна характеристика філософії софістів. Протагор та його погляди. Людина як 

міра усіх речей. Горгій та його погляди на можливості пізнання.  

17. Життя Сократа. Філософські погляди Сократа. Принцип іронії у філософії 

Сократа.  

18. Кініки як філософська школа.  

19. Життя та творчість Платона. Діалоги Платона. Учення про світ ідей та речей.  

20. Філософська творчість Арістотеля. Логіка Арістотеля. Метафізика Арістотеля. 

Фізика Арістотеля та його погляди на всесвіт. Людина у філософії Аристотеля. 

21. Проблема співвідношення віри і знання в епоху середньовіччя.  

22. Східна і західна патристика. Філософія схоластики. Етапи схоластичної філософії.  

23. Загальні риси світогляду Нового часу. Наука і філософія.  

24. Природничо-наукові передумови філософії Нового часу. Раціоналізм і емпіризм.  

25. Основні напрями посткласичної філософії: позитивізм, неопозитивізм, 

постпозитивізм, прагматизм, волюнтаризм, філософія життя, екзистенціалізм, психоаналіз. 

26. Сучасна світова філософія. Постмодернізм. Розмивання традиційних світоглядних 

позицій. Критика цінностей західної цивілізації. Постмодерністські проекти перебудови 

естетики, політики, філософії. 

27. Філософська теорія буття (онтологія) в історичній генезі.   

28. Вчення про категорії. Надкатегоріальність категорії «буття». Модальності буття. 

29. Історичний розвиток метафізичної проблематики. Філософське вчення про 

принципи, закон і закономірність. 

30. Сутність і структура пізнавального процесу. Базові принципи теорії пізнання. 
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