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Критерії оцінювання фахового вступного випробування  

для здобуття освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії»  

дисципліни «Філософія» для всіх спеціальностей 

 

Завдання на іспиті складається з трьох питань. 

При відповіді на перше питання здобувач  повинен показати розуміння 

загальних філософських проблем, що він має загальне уявлення про певну 

проблему щодо природи філософського знання, онтології, гносеології або 

аксіології. Максимальна оцінка відповіді – 40 балів. 

При відповіді на друге питання здобувач  повинен показати знання 

конкретних історико-філософських фактів, що він знайомий позицією 

конкретного філософа і може схарактеризувати її. Максимальна оцінка відповіді – 

40 балів. 

При відповіді третє питання здобувач  повинен показати вміння самостійно 

мислити й використовувати у своїх міркуваннях філософські поняття, 

висловлювати власну позицію з допомогою філософських понять. Максимальна 

оцінка відповіді – 20 балів. 

 

Здобувач отримує загальну оцінку за відповідь на три питання 

екзаменаційного білета. 

 

А 90-100 (відмінно) 

Здобувач має міцні та системні знання з усього теоретичного курсу, може 

чітко сформулювати дефініції, використовуючи філософську і наукову 

термінологію, вільно володіє поняттєвим  апаратом; розкриває основні питання 

загальних засад філософії. Вміє застосовувати здобуті теоретичні знання в аналізі 

сучасних подій; виявляє здібності творчо мислити. Самостійно визначає місце 

філософського поняття в структурі системи філософських наук, пов’язує його з 



іншими філософськими поняттями. Використовує знання з інших галузей наук 

для вирішення поставлених завдань. 

 

В 82-89 (добре) 

Здобувач має міцні ґрунтовні знання, викладає матеріал без помилок, але 

може допустити неточності в формулюванні, незначні мовленнєві помилки при 

відповідях на запитання. 

 

С 74-81 (добре) 

Здобувач знає програмний матеріал повністю, має навички в аналізі 

філософських проблем, але не може вийти за межі теми. Відтворення знань має 

переважно репродуктивний характер. 

 

D 64-73 (задовільно) 

Здобувач знає основні теми курсу, має уявлення про структуру 

філософських знань, проблематику філософії, але його знання мають загальний 

характер, іноді непідкріпленими прикладами. Замість чіткого термінологічного 

визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні. Має прогалини в 

теоретичному курсі та практичних вміннях. 

 

E 60-63 (задовільно) 

Здобувач знає основні теми курсу, має уявлення про структуру 

філософських знань, проблематику філософії, але його знання мають загальний 

характер, але має прогалини в теоретичному курсі та практичних вміннях. 

Здобувач має труднощі з відповідями на додаткові питання викладача. 

 

Х 35-59 (незадовільно) з можливістю повторного складання 

Здобувач має фрагментарні знання з усього курсу. Не володіє 

термінологією, оскільки поняттєвий апарат не сформований. Не вміє викласти 

програмний матеріал. Мова невиразна, обмежена, бідна, словниковий запас не дає 

змогу оформити думку. Практичні навички на рівні розпізнавання. 

 

F1 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

Здобувач повністю не знає програмного матеріалу, не працював в аудиторії 

з викладачем. 

 


