
Перелік питань містить два блоки питань:  

- загальний перелік питань для всіх спеціалізацій; 

- перелік питань за спеціалізаціями. 
 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

комплексного кваліфікаційного іспиту  

ОР «Магістр» 033 «Філософія»  

денної і заочної форми навчання 
 

1. Загальний перелік питань для всіх спеціалізацій 
 

1.   Антропологічні закони за Г. Плеснером. 

2. Б. Расел, Дж. Е. Мур, Л. Вітґенштайн як започатковувачі аналітичної філософії.  

3. В. Дильтай про герменевтику й обґрунтування гуманітарного знання. 

4. Влада і насильство в людському існуванні. 

5. Вчення М. Бердяєва про свободу і творчість.  

6. Головний зміст теорії мови В. фон Гумбольдта.  

7. Діалогічна версія філософської антропології М. Бубера. 

8. Еволюційні виклики науки і теорія творення: науковий креаціонізм і теїстичний 

еволюціонізм.  

9. Еволюція аналітичної філософії у ХХ столітті.  

10. Загальне та специфічне у побудові дедуктивної та індуктивної моделей 

обґрунтування.  

11. Засади й основні ідеї філософської герменевтики Г.-Г. Ґадамера. 

12. Ідеї Ґ.В. Ляйбніца про зв’язок мови й пізнання.  

13. Інституційна історія філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка.  

14. Логіка як структурна модель дійсності.  

15. Логіцистська та лінгвістична парадигми в аналітичній філософії.  

16. Методологія дослідження «Київської філософської спадщини».  

17. Наука і релігія у прогресивному поступі людства (М.Планк, Б.Рассел, 

В.Гейзенберг).  

18. Нормативізм у визначенні умов ідеальної комунікації.  

19. Основні аспекти проблеми теоретичного та емпіричного у логіці науки.  



20. Основні ідеї та постаті в історичному русі герменевтики від спеціальної науки до 

загальної теорії.  

21. Періодизація російської філософії, її основні представники і напрями. 

22. Поняття аналітичної філософії у широкому та вузькому значенні.  

23. Релігія в століття науки: вплив сучасних комунікаційних технологій. 

24. Семантична теорія істини А. Тарського.  

25. Соціальні системи як засіб подолання неймовірності комунікації.  

26. Сучасний дискурс науки і теології: аргумент розумності й тонкого настроювання 

Всесвіту.  

27. Тема мови і розуміння у філософії М. Гайдеґера.  

28. Трансформація психоаналітичних понять у концепції Г. Маркузе. 

29. Філософія історії Яна Паточки.  

30. Філософія Празького лінгвістичного гуртка: структуралістські орієнтації в 

літературознавстві та мистецтві. 

31. Філософські підвалини історизму та основні риси історичної свідомості.  

32. Чуттєвий порив, інстинкт, асоціаційна пам'ять, інтелект і дух за М. Шелером. 

 

2. Перелік питань за спеціалізаціями: 

 

Спеціалізація «Теоретична і практична філософія» 

 

1. «Прагматичний поворот» в сучасній філософії. 

2. Аласдер Макінтайр: між практичним універсалізмом і релятивізмом. 

Енциклопедія, генеалогія і традиція.  

3. Аналітичний теїзм Алвіна Плантінги.  

4. Благо, самість і людське буття: онтологічні засади практики за Чарльзом 

Тейлором.  

5. Візуальний досвід в інтерпретації Ж. Дельоза. 

6. Моральна епістемологія, епістемологія чеснот, «етика без принципів». 

7. Нормативний характер етики і епістемології. 

8. Прагматизм і практична філософія. 

9. Природна теологія Ричарда Свінберна.  



10. Соціальна епістемологія Елвіна Голдмана: «веритизм» і нормативізм. 

11. Соціальний характер епістемологічного та принципи «сильної програми» 

Девіда Блура. 

12. Соціальність знання і поняття наукового етосу (Р. Мертон). 

13. Стівен Фулер: від політики науки до політики знання. 

14. Сучасна філософська теологія: головні питання і дискусії. 

15. Сучасні прагматистські тенденції і класичний американський прагматизм. 

 

Спеціалізація «Етики, естетики і культурології» 

 

1. Актуалізація етичної проблематики в академічній філософії в Україні другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст.: особливості, закономірності, провідні ідеї. 

2. Архетипи і символи культури як структурно-семіотичні моделі. 

3. Банальність зла та зміст тоталітаризму за Г. Арендт. 

4. Візуальний поворот та його вплив на комунікацію. 

5. Грецька трагедія і сократівсько-платонівський діалогічний тип мислення. 

Трагічна дія як передумова теоретичної рефлексії.  

6. Естетичні категорії в структурі філософської антропології: "ейдос", "образ", 

"характер", "ідеал" "гармонія", "міра". "Людина як міра всіх речей". 

7. Етика чесноти в поясненні цілей життя та мотивів моральнісної дії. 

8. Етичний консеквенціалізм у визначенні критеріїв правильності дії. 

9. Застосування засобів візуальної комунікації для ідеологічної пропаганди. 

10. Зміна співвідношення релігії, філософії, мистецтва в добу Модерну. 

11. Методологічні проблеми вивчення історії етичної думки в Україні. 

12. Механізми «інституційного зла» та шляхи його подолання. 

13. Мистецтво в ієрархії форм культури у філософії Г.-В.-Ф. Гегеля.     

14. Мода як візуальна практика та її комунікативний характер  

15. Поняття провини та відповідальності у творчому доробку Г. Арендт. 

16. Феномен "первісного" мистецтва. Історія відкриття та вивчення. 

 

 


