
1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНИЙ 

ЕКЗАМЕН З ФІЛОСОФІЇ». 

 

1. Поняття світогляду 

2. Філософія як раціональний світогляд: специфіка і ґенеза 

3. Специфіка філософського дискурсу 

4. «Основне питання» філософії 

5. Категорія буття 

6. Проблема буття, її виникнення в парадигмі космоцентризму 

7. Релігійний образ буття в середньовічній християнській думці 

8. Особливості новоєвропейського онтологічного досвіду 

9. Матеріалізм як спосіб інтерпретації буття 

10. Буття Всесвіту, природи, суспільства, людини, речі: взаємозв’язок 

і специфіка 

11. Особливості людського буття в сучасному світі 12.Аналіз сучасних 

концепцій буття (на вибір вступника) 13.Свідомість як категорія філософії 

14. Космічна метафора свідомості в античній філософії 

15. Образ Бога і уявлення про свідомість у середньовічній думці 

16.Свідомість у філософській системі Г. В. Ф. Гегеля 

17. Філософія К. Маркса: свідомість як відношення (на матеріалі 

статті     М. Мамардашвілі «Аналіз усвідомлення в роботах Маркса»). 

18. Концепт безсвідомого у З. Фрейда. Структура психіки за Фрейдом .. ..      

19. Проблема пізнаваності світу у філософії. 

20. Природа знання і процес пізнання 

21. Раціональне та ірраціональне в пізнанні. 

22. Мислення як категорія філософії 

23. Природа образу і нерефлективні рівні пізнання. 

24. Предметно-практична природа поняття 

25. Релігійність і релігійна віра. Нумінозне як категорія релігійної 

свідомості 



26. Знання та віра, їх взаємозв’язок. 

27. Істина як філософська проблема 

28. Поняття методу. Метод у філософії та науці .   

29. Наука, її ґенеза та сутність 

30. Науковий факт і проблема його інтерпретації 

31. Етапи і спрямованість наукового дослідження  

32. Сутність техніки. 

33. Динаміка системи „людина – техніка”  

34. Техногенне мислення, технократизм, технофобія  

35. Філософська проблема сутності людини 

36. Природне і культурне у природі людини 

37. Сенс життя людини як філософська проблема.  

38. Тема життя і смерті в досвіді культури 

39. Проблема людини у філософії ХХ ст. 

40. Природа соціального відношення  

41. Поняття суспільства. 

42. Проблема ґенези і розвитку суспільства  

43. Поняття особистості. 

44. Соціально-діяльнісний підхід у розумінні особистості 

45.Особистість і суспільство: свобода, вибір, відповідальність  

46. Проблема свободи у філософії 

47. Проблема волі у класичній філософії 

48. Соціальна структура суспільства 

49. Традиційне, індустріальне, постіндустріальне суспільство  

50. Культура як людська реальність 

51. Форми буття культури 

52. Міфологія: від архаїчного міфу до «неоархаїки»  

53. Релігія як соціокультурний феномен 

54. Мораль і моральність.  

55. Право і правосвідомість 



56. Естетичне відношення і естетична культура 

57. Творчість як феномен культури. Мистецтво – осердя творчості  

58. Художня діяльність і природа художнього образу 

59. Культура і цивілізація  

60. Поняття прогресу 

61. Проблема прогресу в культурі  

62. Глобальні проблеми цивілізації 

 


