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Структура 

екзаменаційного білету з філософії науки 

для вступного іспиту до аспірантури  

Вступне випробування для конкурсного відбору осіб до аспірантури з 

філософії науки проводиться у формі усного іспиту. 

Для вступу до аспірантури білет для проведення вступного випробування 

складається з 2 питань: 

– перше питання оцінюється за правильну відповідь максимально 75 балів;

– друге питання оцінюється за правильну відповідь максимально 75 балів;

Результати вступного іспиту з філософії науки оцінюються за шкалою від 

100 до 150 балів.  
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ПРОГРАМА 

з філософії науки для складання вступного іспиту до аспірантури 

 

1. Філософія, її предмет, функції й передумови виникнення. 

2. Філософське розуміння світу. 

3. Філософія – світоглядне знання. Типи, структура та основні функції 

світогляду. 

4. Роль філософії в житті суспільства та людини. Основні функції філософії. 

5. Матеріалізм, його історичні типи. 

6. Ідеалізм, його історичні типи. 

7. Агностицизм, його соціальні та гносеологічні корені. 

8. Філософія в системі духовної культури. 

9. Філософія Давньої Індії. 

10. Філософія Давнього Китаю. 

11. Антична філософія, її відмінність від філософії країн Сходу. 

12. Філософське вчення Платона. 

13. Філософія Арістотеля. 

14. Основні періоди давньогрецької філософії. 

15. Філософія Західноєвропейського середньовіччя: часові рамки, 

особливості, періоди, представники. 

16. Філософія Аврелія Августина. 

17. Філософія Фоми Аквінського. 

18. Західноєвропейська філософія нового часу. 

19. Французький матеріалізм ХVІІІ століття. 

20. Німецька класична філософія. 

21. Філософія І. Канта. 

22. Філософська система і метод Г. Гегеля. 

23. Матеріалізм і атеїзм Л. Фейєрбаха. 

24. Основний зміст філософії марксизму. 

25. Російська філософія ХХ століття. 

26. Сучасна філософія: часові напрямки, особливості, основні напрямки. 

27. Філософія екзистенціалізму. 

28. Українська філософія. 
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29. Філософські погляди Г. Сковороди. 

30. Глобальні проблеми сучасного світу. 

31. Буття і його основні типи. 

32. Проблема субстанції (монізм, дуалізм, плюралізм). 

33. Науково-філософське розуміння матерії. 

34. Рух як атрибут буття. Основні характеристики та форми руху. 

35. Простір і час як атрибути буття, їх основні характеристики. 

36. Людина: теорії походження і сутність. Природне і соціальне в людині. 

37. Діяльнісна сутність людини. Види діяльності, їх характеристика. 

38. Індивідуальне і суспільне буття людини. Індивід, індивідуальність, 

особистість. 

39. Проблема сенсу життя, смерті та безсмертя людини. 

40. Свідомість як предмет філософського дослідження. 

41. Суспільна свідомість: поняття і структура. 

42. Форми та рівні суспільної свідомості. 

43. Теорія пізнання в системі філософського аналізу. 

44. Проблема пізнання. Основні гносеологічні концепції. 

45. Діалектика чуттєвого і раціонального в пізнанні. 

46. Основні форми наукового пізнання: факт, проблема, гіпотеза, концепція, 

теорія. 

47. Основні засоби і процедури наукового пізнання. 

48. Поняття істини. Процесуальність істини. Практика як критерій істини. 

49. Діалектика як вчення про розвиток і як метод пізнання. 

50. Закон єдності і боротьби протилежностей. 

51. Закон взаємного переходу кількісних та якісних змін. 

52. Закон заперечення заперечення. 

53. Предмет та особливості соціальної філософії. 

54. Суспільне виробництво як соціально-філософська категорія. Види 

суспільного виробництва. 

55. Практика як основа життєдіяльності людини. Структура, види та функції 

практики. 

56. Поняття природи. Природа і суспільство. 

57. Джерела та рушійні сили суспільного розвитку. Специфіка суспільної 

детермінації. 
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58. Сутність суспільного прогресу та його критерії. 

59. Поняття науки. Основні пізнавальні та соціальні функції науки. 

60. Культура як предмет філософського аналізу. 
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