
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

до комплексного державного іспиту з філософії 

для магістрів денної та заочної форм навчання 

відділення «філософія» 

Загальний перелік питань 

1. Поняття аналітичної філософії у широкому та вузькому значенні.  

2. Еволюція аналітичної філософії у ХХ столітті.  

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

4. Логіцистська та лінгвістична парадигми в аналітичній філософії.  

5. Періодизація історії російської філософії. Класичні та сучасні інтерпретації.  

6. Тематика «всеєдності» в історії російської філософії: значення та персоналії.  

7. «Софіологія» в російській філософії.  

8. Вчення М. Бердяєва про свободу і творчість.  

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

загальної теорії.  

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

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

12. Філософські підвалини історизму та основні риси історичної свідомості.  

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

14. Загальне та специфічне у побудові дедуктивної та індуктивної моделей 

обґрунтування.  

15. Логіка як структурна модель дійсності.  

16. Семантична теорія істини А. Тарського.  

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

В.Гайзенберг).  

18. Аргумент розумності й тонкого настроювання Всесвіту в сучасному дискурсі 

науки і теології.  

19. Еволюційні виклики науки і теорія творення. Науковий креаціонізм і теїстичний 

еволюціонізм.  

20. Релігія в століття науки: як сучасні комунікаційні технології впливають на 

християнство.  

21. Соціальні системи як засіб подолання неймовірності комунікації.  

22. Нормативізм у визначенні умов ідеальної комунікації.  

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

24. Головний зміст теорії мови В. фон Гумбольдта.  

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

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

27. Влада і насильство в людському існуванні. 

28. Діалогічна версія філософської антропології М. Бубера. 

29. Антропологічні закони за Г. Плеснером. 

30. Трансформація психоаналітичних понять у концепції Г. Маркузе. 

31. Інституційна історія філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка. 

32. Методологія дослідження «Київської філософської спадщини». 

 

 



Питання відповідно до спеціалізації 

«Теоретична і практична філософія» 
1. Соціальність знання і поняття наукового етосу (Р. Мертон). 

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

3. Соціальний характер епістемологічного та принципи «сильної програми» Девіда 

Блура. 

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

5. Нормативний характер етики і епістемології. 

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

7. «Прагматичний поворот» в сучасній філософії. 

8. Сучасні прагматистські тенденції і класичний американський прагматизм. 

9. Прагматизм і практична філософія. 

10. Аласдер Макінтайр: між практичним універсалізмом і релятивізмом. 

Енциклопедія, генеалогія і традиція.  

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

Тейлором.  

12.  Сучасна філософська теологія: головні питання і дискусії. 

13.  Аналітичний теїзм Алвіна Плантінги.  

14.  Природна теологія Ричарда Свінберна.  

15. Поняття візуального досвіду за М. Мерло-Понті. 

16. Візуальний досвід в інтерпретації Ж. Дельоза. 

Питання відповідно до спеціалізаці 

«Історія філософії» 

1. Ґенеза історії філософії як філософської дисципліни. 

2. Ґ.В.Ф. Геґель. Принципи періодизації історико-філософського процесу.  

3. Екзистенційна історія філософії К. Ясперса. 

4. Постмодерністська історія філософії Р.Рорті. Історіографія філософії. 

5. Методологія та принципи періодизації історії філософії південної та східної Азії. 

6. Теорії впливу специфіки ідеографічної та фонетичної писемностей на східні 

філософські культури. 

7. «Реалізм» та «номіналізм» в філософській полеміці мімансиків, вайшешиків, 

ньяїків та йогачаринів у Середньовіччі. 

8. Ідея Університету: філософський вимір. 

9. Ідея освіти та освіченості: історико-філософське осмислення. 

10. Філософська лексикографія та її місце у царині досліджень з історії філософії. 

11. Історико-філософська лексикографія у дослідженнях представників філософської 

парадигми КНУТШ. 

 

 


