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1. ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Програма вступних випробувань складена на підставі Умов прийому на 

навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених 

Наказом МОНУ від 13 жовтня 2016 року №1236, зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України від 23 листопада 2016 року за № 1515/29645.

1.1 ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

До участі у конкурсі щодо зарахування на навчання для здобуття 

освітнього ступеня магістра зі спеціальності 033 -  Філософія (освітня 

програма -  Політична філософія) згідно переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року 

№ 266, допускаються особи, які здобули освітній ступінь бакалавра чи магістра 

або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальностями згідно 

таблиці 4 Правил прийому до Черкаського державного технологічного 

університету в 2017 р.

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що 

виносяться на вступне випробування.

1.2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Перевірити відповідність знань, умінь, навичок вступників вимогам 

програм.

Оцінити ступінь підготовки вступників до вищих навчальних закладів для 

навчання та здобуття ступеня магістра зі спеціальності 033 -  Філософія 

(освітня програма -  Політична філософія).



1.3 ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ТА РОЗДІЛІВ З НИХ, ЯКІ 

ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

На іспит виносяться питання з навчальної програми дисципліни 

«Філософія».
Перелік тем з навчальної дисципліни, що виносяться на іспит:

1.3.1 Дисципліна «Філософія»:
Тема 1. Філософія і світогляд 

Тема 2. Антична філософія

Тема 3. Філософія середньовіччя. Європейська філософія XVII-ХУШ ст. 

Тема 4. Німецька класична філософія.

Тема 5. Сучасна світова філософія 

Тема 6. Проблема буття у філософії 

Тема 7. Основні категорії онтології 

Тема 8. Проблема свідомості у філософії

Тема 9. Сутність і структура пізнання. Проблема пізнаваності світу 

Тема 10. Форми пізнання

Тема 11. Наука як тип пізнання. Методи наукового пізнання

Тема 12. Людина як предмет філософії

Тема 13. Суспільство як об’єкт філософського аналізу

Тема 14. Суспільна свідомість. Форми суспільної свідомості

Тема 15. Філософська теорія цінностей. Етика та естетика як філософські

науки

1.4 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1.4.1 Дисципліна «Філософія»
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акад. - Львів:Растр-7, 2015. - 359 с.
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української філософії, фундаментальні проблеми сучасної філософії [Текст] :



навч. посіб. / Віктор Петрушенко ; Нац. ун -т "Львів. політехніка". - Львів : Вид- 

во Львів. політехніки, 2014. - 594 с.

3. Філософія [Текст] : кредит.-модул. курс : підруч. для студентів ВНЗ 

/ [Іванова К. А. та ін.] ; за заг. ред. К. А. Іванової ; Нац. фармацевт. ун -т. - 

Харків : Золоті сторінки : НФАУ,2014. - 471 с.

4. Бондаревич І. М. Філософія [Текст] : навч. посіб. / І. М. Бондаревич.

- К. : Алерта, 2013. - 239 с.

5. Філософія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Л. В. 

Губерський та ін. ; за ред. Л. В. Губерського]. - Х. : Фоліо, 2013. - 509 с.

6. Кулик О. В. Філософія [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. ІІІ

- ІУ рівнів акредитації : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Кулик ; 

Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Д. : Монолит, 2013. - 691 с.

7. Дулуман Є. К. Філософія [Текст] : курс лекцій / Є. К. Дулуман, Н. 

В. Анацька ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К. : НТУУ "КПІ", 

2013. - 236 с.

8. Данильян О. Г. Філософія [Текст] : підручник / О. Г. Данильян, О. 

П. Дзьобань ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : 

Право, 2013. - 431 с.

9. Рижак Л. Філософія [Текст] : підручник / Людмила Рижак ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. - Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. - 649 с.

10. Філософія [Текст] : навч. посіб. / [О. М. Кузь та ін.] ; за заг. ред. д -ра 

філос. наук, проф. Чешка В. Ф. ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х.: ХНЕУ, 2013. - 263 с.

11. Філософія [Текст] : навч. посіб. / [О. М. Бардін та ін.] ; за ред. О. М. 

Бардіна, М. П. Требіна ; Нац. техн. ун -т "Харк. політехн. ін-т". - Х.: НТУ "ХПІ", 

2012. - 431 с.

12. Філософія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Л. Г. 

Дротянко та ін.] ; за ред. Л. Г. Дротянко, В. І. Онопрієнка, О. А. Матюхіної ; 

Нац. авіац. ун-т. - К. : НАУ, 2012. - 347 с.



2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Вимоги до вступного іспиту відповідають вимогам чинних навчальних 

програм згідно стандарту вищої освіти за спеціальністю 033 -  Філософія 

(освітня програма -  Політична філософія).
Час тестування -  2 астрономічні години (120 хвилин).

Вступні випробування проводяться у формі тестування в письмовій формі.

Тестове завдання складається з двох блоків. Блок 1 -  10 завдань. Блок 2 -  20 

завдань.

Блоки 1 та Блок 2 містять завдання закритого типу.

Для тестового Блоку 1 подано 4 варіанти відповідей, Блоку 2 -  3 варіанти 

відповідей, з яких тільки одна правильна. Тестове питання вважається 

виконаним правильно, якщо вступник вказав саме правильну відповідь.

Правильність виконання завдань оцінюється відповідно до критеріїв 

оцінювання знань.

Екзаменатор не зобов’язаний читати розв’язання завдань, що наведені 

вступником в чернетці.

Оцінювання роботи здійснюється за 100-бальною шкалою відповідно до 

критеріїв оцінювання.

Вступник допускається до участі у конкурсі на зарахування за умови 

отримання не менше 24 балів на вступному випробуванні.

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

1. Вступні випробування з фаху оцінюються за 100 -  бальною шкалою:

• За правильне розв’язання кожного з тестових питань Блоку 1 

вступник одержує по 4 бали (всього 40 балів), Блоку 2 вступник 

одержує по 3 бали (всього 60 балів). За неправильну відповідь на 

тестове завдання вступник отримує -  0 балів.

2. Оцінка за тест (співбесіду) виставляється як сума балів за кожне

завдання.



3. До конкурсного відбору при прийомі на навчання допускаються особи, 

що отримали не нижче 24 балів (зараховано).

Голова атестаційної комісії
зі спеціальності
033 -  Філософія (освітня
програма -  Політична
філософія)

к. ф. н., доц. Кулєшов О


