
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ  

до кваліфікаційного іспиту ОР «Магістр» 

спеціальність 033 «Філософія» 

 заочна форма навчання 

 

 

 

1. Види досвіду та їхні найважливіші риси з погляду філософської 

герменевтики Г.-Ґ. Ґадамера. 

2. Ґадамерове розуміння мистецького досвіду. Поняття, які за Г.-Ґ. 

Ґадамером визначають спосіб буття мистецького твору. 

3. Основний зміст Ґадамерової критики естетичної свідомості. 

Розбіжності між Р. Дж. Колінґвудом і Г.-Ґ. Ґадамером щодо розуміння 

феномену гри. 

4. Філософські підвалини історизму та основні риси історичної свідомості 

з погляду філософської герменевтики Г.-Ґ. Ґадамера. 

5. Герменевтичне коло й передсуди. Розуміння цих понять у філософській 

герменевтиці Г.-Ґ. Ґадамера. 

6. Основний зміст Ґадамерового проєкту онтології мови.  

7. Феномен перекладу в аспекті філософської герменевтики Г.-Ґ. 

Ґадамера. 

8. Чуттєвий порив, інстинкт, асоціаційна пам'ять, інтелект і дух за 

Максом Шелером. 

9. Dasein і людське існування у філософії Мартина Гайдеґера. 

10. Влада і насильство в людському існуванні за Ганною Арендт. 

11. Діалогічна версія філософської антропології Мартина Бубера 

12. Респонзивна феноменологія людини Бернгарда Вальденфельса 

13. Ігрова природа людини Йогана Гейзинґи 

14. Людська ситуація за Томасом Ренчем 

15. Історичні типи відношення „наука – релігія”. Випадковість, можливість 

і Бог. (І.Барбур). 

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

17. Ідея існування Творця: теологія і кібернетика. (Н.Вінер). 

18. Рівновага наукової та релігійної істини (В.Гейзенберг). 

19. Епістемологічний статус віри. Обґрунтування віри  в теології й 

науковому дослідженні. 

20. Діалог науки і релігії з фундаментальних проблем сучасної картини 

світу. 

21. Аргумент розумності й тонкого настроювання Всесвіту в сучасному 

дискурсі науки і теології. 

22. Релігія в століття науки: новітні комунікаційні технології та їх вплив на 

християнство.  

23. Платон про ім’я і річ у діалозі «Кратіл».  

24. Погляди Джона Лока на природу мови.  

25. Погляди Ґотфрида Ляйбніца на природу мови.  



26. Вільгельм фон Гумбольдт про зв’язок мови та думки. 

27. Готлоб Фреге: тривимірна семантика. 

28. Бертран Расел: логіко-філософський аналіз визначених дескрипцій. 

29. Пітер Стросон: теорія пресупозицій. 

30. Джон Остін і Джон Серл: теорія мовленнєвих актів. 

31. Еволюція аналітичної філософії у ХХ столітті.  

32. Поняття аналітичної філософії у широкому та вузькому значенні. 

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

філософії. 

34. «Логіко-філософський трактат» Л. Вітгенштайна: зміст, структура, 

основні ідеї.  

35. «Філософські дослідження» Л. Вітгенштайна: основні ідеї та 

філософське значення роботи. 

36. Логіцистська та лінгвістична парадигми в аналітичній філософії. 

37. Епістемологічна складова аналітичної філософії. 

38. Філософське вчення П.Стросона. 

39. Філософія історії та філософія нації у чеській філософії доби 

Національного Відродження. 

40. Філософські та політичні погляди Т. Масарика. 

41. Персоналістичний гуманізм К. Войтили.  

42. Феномен Львівсько-Варшавської філософської школа та його значення 

для польської філософії ХХ ст.  

43. Філософія історії Я. Паточки.  

44. Філософські та політичні рецепції дискурсу тоталітаризму (В.Гавел, 

Ж.Желєв, К.Войтила).  

45. Проблема предмета логіки. 

46. Особливість методологічного аналізу теорії. 

47. Загальне та специфічне у побудові дедуктивної й індуктивної моделей 

обґрунтування. 

48. Проблема істини у філософії та логіці. 

49. Семантична теорія істини А.Тарського. 

50. Витлумачення термінів «евристика» й «філософська евристика». 

51. Філософія логіки. Філософська логіка.  

52. Формальна філософія: напрямки досліджень 

53. Формальні методи та історія філософії. 

54. Модальна логіка та метафізика. 

55. Епістемічна логіка та еспістемологія. 

56. Логіка та філософія мови. 

57. Формальні дослідження цінностей. 

58. Філософські проблеми вибору та логіка переваг. 

59. Зміст «практичного повороту» в філософсько-етичному дискурсі другої 

половини   ХХ ст. 

60. Предмет і завдання прикладної етики. 

61. Соціокультурні причини формування професійної етики як 

дослідницького напряму. 



62. Предмет і завдання професійної етики 

63. Корпоративна етика як моральний регулятор професійної поведінки 


