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ВСТУП 

Навчальна дисципліна “Філософія” є складовою освітньо-професійної 

програми підготовки фахівців за освітньо- кваліфікаційним рівнем “ бакалавр  

“галузі знань 6.0201 культура з напряму підготовки 6.020101 Культурологія.  

   Дана дисципліна “Філософія” нормативна за спеціальністю Культурологія 

Викладається у  І семестрі  І І курсу в обсязі  126 год/ ( 3,5 кредитів ЕСТS) 

зокрема: лекції - 34год., практичні год., семінарські заняття - 17год.,., 

самостійна робота - 75год.  

Завершується дисципліна - іспитом. 

Мета дисципліни – є: надання  знань  з  філософії  як  світогляду  людини, або  

сукупності  поглядів  на  світ  у  цілому  та  ставлення  людини  до цього  світу, 

в  розумінні  онтологічних, гносеологічних, аксіологічних  і  соціальних  

проблем  буття.  

Завдання – забезпечити засвоєння специфіки філософського осягнення               

дійсності,ознайомити із наявними філософськими концепціями, які        

розкривають    поліфонізм та плюралізм філософського мислення, створити  

умови для   формування світоглядно-методологічної культури студентів. 

Вимоги до знань та вмінь -  розуміти сутність філософських проблем, тем, 

ідей, вміти аналізувати філософські та наукові тексти. 

       В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 предмет та функції філософії; світогляд та його історичні типи; генезис 

філософії та її співвідношення  з іншими типами світогляду; 

 специфіку та структуру філософського знання; основне коло філософських 

проблем; 

 категоріальні визначення буття; розвиток уявлень про матерію в історії 

філософії; філософські аспекти проблеми руху; сучасні концепції простору та 

часу; 

 історичні форми діалектики; альтернативи діалектики; основні принципи 

діалектики та зміст основних законів діалектики; зміст парних категорій 

діалектики; 

 специфіку філософського підходу до пізнання; особливості суб’єкта та 

об’єкта пізнання; основні принципи пізнання, рівні та форми пізнання; 

тлумачення проблеми практики у філософії; існуючі у філософії концепції 

істини; 

 сутність глобальних проблем, причини їх походження, наслідки.  

вміти: 

 розрізняти  та виявляти специфіку різних типів світогляду; 
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 пов’язувати загальні філософські проблеми з вирішенням завдань у різних 

галузях сучасної науки; 

 робити порівняльний аналіз філософського та конкретно-наукового 

тлумачення буття;  

 аналізувати структуру, ознаки та основні функції свідомості; наводити 

конкретні приклади реальних виявлень діалектики при аналізі складних 

проблем психіки людини;   

 розрізняти метафізичну та діалектичну концепції розвитку світу; наводити 

конкретні приклади реальних виявлень метафізики при аналізі проблем 

суспільства; 

 окреслювати умови, можливості та рівні пізнання, його різновиди та форми; 

пояснювати відмінність між чуттєвим та раціональним рівнями пізнання; 

виявляти відмінність між істинністю та правдою, а також складний зв’язок між 

істиною та знанням і пізнанням; 

 давати класифікацію та філософський аналіз глобальних проблем сучасності,    

розрізняти соціально-політичні та економічні засоби їх розв’язання; 

 давати класифікацію та філософський аналіз глобальних проблем сучасності, 

    розрізняти соціально-політичні та економічні засоби їх розв’язання.   

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-

професійної програми: підготовки фахівця за відповідним освітньо-

валіфікаційним рівнем. 

Нормативна навчальна дисципліна “Філософія” є складовою циклу професійної 

підготовки фахівців освітньо - кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом 

підготовки  -  6.020101 Культурологія. 

 

Зв’язок з ншими дисциплінами 

Міждисциплінарні зв’язки: 

Внутрішньокафедральні  зв’язки:   філософська антропологія, феноменологія, 

теорія пізнання, філософія права, герменевтика, наука й релігія, соціальна 

філософія.   

Міжкафедральні  зв’язки:  логіка, історія філософії, соціологія, етика та 

естетика, релігієзнавство, філософія науки, психологія, культурологія. 

 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Оцінювання за формами контролю: 
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Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично- 

розрахунковий мінімум – 34 бали для одержання іспиту обов’язково: 

відпрацювання пропущених занять за поважною причиною – від 0 до 3 балів. 

  

 

 При простому розрахунку отримаємо: 

 

 
 

При цьому, кількість балів: 

 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни; 

 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

 65-74 відповідає оцінці «задовільно»; 

 75-84 відповідає оцінці «добре»; 

 85-90 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»); 

 91-100 відповідає оцінці «відмінно». 

 

 

 

   

Міп.  балів 

 

 

Мах.  бали Міп.  бали 

 
Мах.  балів 

Усна відповідь „1" х 5 = 5 „2 " х 5 =10 „ 2" х  4= 8 „1 " х 4 = 4 

Доповнення „1" х 2 = 2 „1 " х 4 = 4 „1" х 2 = 2 „1 " х 4 = 4 

Самостійна робота  С/Р „ 2" х 1 = 2 „4 " х 1 = 4 „ 2" х 1= 2 „ 4" х 1 = 4 

Тестові завдання „2 " х 1 = 2 „ 4" х 1 = 4 „ 2" х 2 = 4 „ 4" х 2 = 8 

     

Модульна контрольна 

робота 1 
„ 4" х 1 = 4 „7 " х 1 = 7   

Модульна контрольна 

робота 2 
  „ 3" х 1 = 3 „6 " х 1 = 6 

„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 
* – усі модульні контрольні роботи (МКР) мають розрахунково-аналітичний характер. 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль 2 

22 
іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 15 19 22 /24 60 

Максимум 29 30 40/- 99 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

№ 

 

 

 

Назва лекції 

Кількість годин 

лекції семінари 
самостійна 

робота 

1 Лекція 1. Загальні уявлення про філософію 2 2 7 

2 Лекція 2- 3. Сутність філософії та особливості 

філософствування  
4 - 10 

3 Лекція 4. Світогляд: поняття, структура, типи 2  6 

4 
Лекція 5-6. Стратегії  і напрями  сучасної  

філософії  
4 3 15 

5 
Лекція 7-8. Онтологія як філософське вчення про 

буття. Метафізика. Діалектика 
4 2 6 

6 Лекція 9. Свідомість як філософська проблема 2 2 5 

7 
Лекція 10-11. Філософія пізнання. Наука як 

соціокультурний та пізнавальний феномен.   
4 2 4 

4 
Лекція 12-13. Cуспільство як предмет 

філософського аналізу  
4 2 6 

5 Лекція 14-15. Філософське осмислення людини  4 2 5 

6 Лекція 16. Аксіологія (теорія цінностей) 2 2 5 

7 
Лекція 17. Філософське осмислення культури і 

цивілізаційних процесів 
2 - 6 

      Всього 34 17 75 

Загальний обсяг – 126 год. в тому числі: 

Лекцій – 34 год.  

Семінари – 17 год. 

Самостійна робота –75 год.     

 

ЗМІСТ КУРСУ 

Лекція 1. Загальні уявлення про філософію   ( 2 год.) 

Визначення філософії. Філософія та філософствування. Первинне розуміння 

філософії. Особливості філософського підходу до світу. Особливості 

філософського поясненню світу. Духовні та соціальні чинники ставлення 

філософського світогляду. Призначення філософії. 

     Лекція 2- 3. Сутність філософії та особливості філософствування  (4 год.)  

Виникнення філософії. Предмет і проблеми філософії. Структура і 



7 

 

дисциплінарна будова філософського знання.  Граничність філософських 

категорій. Співвідношення світогляду і філософії. Основні світоглядні 

орієнтації людини в світі. Філософія і релігія. Філософія і наука. Особливості 

сучасного розуміння філософії. Роль філософії в сучасному житті суспільства.  

Лекція 4. Світогляд: поняття, структура, типи  (2 год.) 

Співвідношення філософії та світогляду. Поняття світогляду. Особливості 

ставлення людини до світу. Світогляд як спосіб орієнтації людини в світі та 

смисложиттєва позиція. Світовідчуття, світосприйняття і світорозуміння як 

рівні світогляду. Структура світогляду. Історичні типи світогляду. Філософія як 

вид знання.  

Лекція 5- 6. Стратегії  і напрями  сучасної  філософії (4 год.) 

   Принципи та ідеали класичної та некласичної західної філософії. Причини 

переходу від класичного до некласичного філософствування. волюнтаризм 

філософії А.Шопенгауера та Ф.Ніцше. Розуміння філософствування та 

екзистенції за С.К’єркегором. Основні тенденції розвитку сучасної західної 

філософії. Найбільш впливові напрями та течії філософії заходу. Раціональна, 

ірраціональна та релігійна філософія у сучасній західній філософії. 

            Лекція 7-8. Онтологія як філософське вчення про буття.  

        Метафізика.  Діалектика  (4 год.) 

      Філософське розуміння проблеми буття. Уявлення про онтологію як вчення 

про буття. Історико-філософські варіанти розгляду проблеми буття. 

Особливості розуміння буття як засади виникнення різних філософських 

концепцій. Буття: форми (модуси), структура . Співвідношення категорій 

«буття», «субстанція», «матерія». Матерія: атрибути, спосіб і форми існування 

матерії. Сучасні уявлення про спосіб і форми існування матеріального світу. 

   Метафізика й онтологія. Діалектика: історичні типи й альтернативи 

діалектики. Принципи, закони й категорії діалектики.  

             Лекція 9. Свідомість як філософська проблема  (2 год.)  

     Філософський зміст проблеми свідомості та шляхи її розгляду в історії 

філософії. Основні підходи до пояснення феномену свідомості. Концепції 

свідомості. Найбільш загальні властивості свідомості, функції та структура 

свідомості. Філософське визначення свідомості. Свідомість, самосвідомість, 

мова. Суспільна та індивідуальна свідомість. Феномен ілюзорної свідомості. 

Свідоме і несвідоме. Концепції несвідомого. 

Лекція 10-11. Філософія пізнання. Наука як соціокультурний та 

пізнавальний феномен.  (4 год.) 

       Проблема пізнаванності світу та спроби її розв’язання. Уявлення про 

знання і пізнання. Гносеологія. Об'єкт і суб'єкт пізнання. Види, рівні пізнання. 

Форми пізнання. Чуттєве і раціональне пізнання. Характерні риси інтуїції. 
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Співвідношення пізнання і розуміння. Проблеми істини у пізнанні.  

    Поняття про науку та особливості наукового пізнання. Епістемологія. 

Основні види наукового пізнання. Виникнення науки. Принципи інтерналізму і 

екстерналізму. Періодизація історії науки. Рівні та структура наукового 

пізнання. Методи наукового пізнання. Форми наукового пізнання. Сучасні 

оцінки науки. Поняття про етику науки. Визначення соціокультурних 

орієнтирів науки.  

Лекція 12-13. Cуспільство як предмет філософського аналізу(4 год.) 

       Суспільство як предмет філософського аналізу.  Суспільство: поняття, 

основні характеристики. Структура суспільства. Історичні типи суспільства. 

Соціальна структура суспільства. Суспільний ідеал і проблема соціального 

вибору. Соціальний прогрес та його рушійні сили. Теорії соціальної 

стратифікації й соціальної мобільності. Суспільство і природа. Історичні форми 

взаємодії суспільства і природи. Особливості сучасної екологічної проблеми. 

Соціально-екологічні наслідки глобалізації. Екологічна ситуація в Україні. 

Лекція 14-15. Філософське осмислення людини(4 год.) 

     Людина як основний предмет філософського аналізу. Актуальність 

філософського дослідження людини. Філософські аспекти антропогенезу. 

Основні філософсько-антропологічні проблеми: природа і сутність людини, 

антропогенез, сенс життя, смерть і безсмертя, спілкування і розуміння, людина і 

космос. Поняття про особу. Соціалізація особи. Уявлення про “Я-концепцію”. 

Ціннісні орієнтації, свобода, відповідальність та криза особи в сучасному світі. 

Перспективи людини.  

Лекція 16. Аксіологія (теорія цінностей) (2год.) 

     Цінності: розвиток філософських уявлень про цінності. Філософія 

раціоналізму. Філософія І. Канта. Аксіологічний напрям у історії філософії 

(друга половина ХІХ ст.) Аксіологічна проблематика у філософії ХХ століття: 

феноменологія, екзистенціалізм, герменевтика, теорія соціальної дії. Цінності в 

структурі соціуму. Суб’єкт - об’єктна природа цінностей. Ієрархія цінностей 

людського буття. Цінності науки. Цінності як ядро світоглядної проблематики 

       Лекція 17. Філософське осмислення культури і цивілізаційних  

процесів (2 год.) 

       Поняття про культуру і цивілізацію. Матеріальна та духовна культура. 

Феномен культури та основні напрями його філософського аналізу: 

аксіологічний, діяльнісний, комунікативний підходи. Історичні моделі культури 

та цивілізаційні типи. Співвідношення культури і цивілізації. Сутність 

інформаційно-семіотичної концепції культури. Загальне уявлення про сучасну 

філософію культури. Передумови, прояви та проблема подолання кризи 

сучасної культури.  
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Семінарські  заняття 

Сем. зан. № 1  Предмет і коло проблем філософії ( 2год.) 

План 

1. Предмет і коло проблем філософії.  

2. Філософія та філософування. Особливості філософського підходу до світу. 

3. Філософські категорії.  

4. Світогляд і філософія. Світоглядні орієнтації людини.  

5. Методи філософії. 

6. Функції філософії.  

 

Завдання для самостійної роботи 

Обов’язкове завдання:  записати у словник наступні поняття: філософія, 

рефлексія, релігія, мистецтво, філософування, світогляд, категорії, метод, 

діалектика, феноменологія, герменевтика, трансцендентальний, міф, релігія, 

віра, релігійний культ, наука, монізм, дуалізм, плюралізм.   

Підготовка рефератів з наведених тем:   

1. Чому в античності філософія розуміється як «любов до мудрості»? 

2. Чому філософію називають вченням про призначення людини? 

3. В чому полягає особливість філософського пояснення світу? 

4. Філософія і наукова картина світу в ХХ ст.  

5. Основні світоглядні орієнтації людини.   

6. Особливості сучасного розуміння філософії.  

7. Світогляд як спосіб орієнтації людини в світі.  

8. Історичні типи світогляду.  

9. Філософські типи світогляду.  

  

                          Контрольні запитання та завдання: 

1.  «Вічний» характер філософських проблем. 

2. Філософування як спроба пояснення світу. 

3. Як змінювались уявлення про мудрість? У чому полягає сутність мудрості?  

4. Що означає перехід від “міфу” до “логосу”?  

5. Що вивчає філософія?  

6. Чи можна ототожнювати світогляд і філософію?  

7. Що є основою єдності буденного та теоретичного світоглядів?  

8. Яка головна функція будь-якого світогляду?  

9. Які основні елементи світогляду?  

10. Чи існують різні історичні типи світогляду?  
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                      Проблемні теми для обговорення: 

1. Яку роль відіграє філософія в саморозвитку людини? 

2. Культурна роль філософії в історії людства. 

3. Особливості сучасного розуміння філософії. 

4. На що скероване філософське пізнання?  

5. Які джерела філософської думки?  

     6.Основні складові філософії.  

     7. Особистість філософа (філософія як образ життя).   

     8. Які особливості людської діяльності викликають формування світогляду?  

    9. Чи усвідомлює людина процес формування власного світогляду?  

    10.Чи можливий світогляд без ідеалів?  

    11. Чи всі люди мають світогляди?  

    12.Чому виділяють декілька історичних типів світогляду?  

  

     

             Сем. зан. № 2  Стратегії  і напрями  сучасної  філософії –  (3 год.) 

                                                        План 

1. Криза класичної філософії в середині ХІХ ст. і становлення нових 

філософських напрямків.  

2. Класичена (раціональна) філософія: 

2а. Позитивізм: основні етапи (форми) розвитку ; 

2б. Прагматизм як напрям сучасної філософії (Ч.Пірс, У.Джемс, Д.Дьюї ); 

2в. Марксизм.   

3. Некласичена (іраціональна) філософія:  

3а. Основні концепції “Філософії життя” (Ф.Ніцше, А.Бергсон, В.Дільтей);  3б. 

Психоаналітична філософія  (З.Фрейд, К.Юнг, Е.Фромм); 

3в. Екзистенціальна філософія (М.Гайдеггер, К.Ясперс, А.Камю, Ж.- П. Сартр); 

3г. Феноменологія Е.Гуссерля;  

3д. Герменевтика; 

3е. Філософська антропологія;  

4. Релігійна філософія (неотомізм, персоналізм,тейярдизм).  

 

Завдання для самостійної роботи 

Обов’язкове завдання:  записати у словник наступні поняття:  

антропологія, універсаль ність, індивідуальність, антропосфера, діалогізм;  

герменевтика, онтологічна орієнтація, інтерпретація ; 

прагматизм, семіотика, знак, знакова система, радикальний емпіризм, 

інструменталізм, семантика; 

позитивізм, емпіріокритицизм, махізм, верифікація, неопозитивізм, 
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демаркація,фальсифікація, логічний позитивізм, лінгвістична філософія, 

логічний аналіз; 

модерн,    екзистенціалізм, дійсне і недійсне існування, помежова ситуація, 

відчуження, об'єктивація, комунікація, свобода, суб'єктивація. 

постмодернізм, дискурс, деконструкція, логоцентризм, діалогізм, 

саморегуляція; 

Обов’язкове завдання: опрацювання першоджерел за вказівкою викладача  

Підготовка рефератів з наведених тем: 

1. Порівняльний аналіз основних проблем класичної та сучасної 

західноєвропейської філософії.  

2. Аналіз головних тенденцій розвитку філософії к. ХІХ – ХХ ст. 

3. Антропологізм і сцієнтизм як тенденції сучасної західної філософії.  

4. Філософія і логіка: логічний позитивізм.  

5. Структуралізм і постмодернізм: проблеми філософського осмислення 

культури.  

6. Буття людини як проблема в екзистенціальній філософії.  

7. Проблема Бога в традиційній і сучасній релігійній філософії. 

8. Критичний раціоналізм та ірраціонально-екзистенційна філософія Сьорена 

К’єркегора.  

9. Ірраціоналізм і волюнтаризм філософії А.Шопенгауера.   

10. Основні етапи (форми) розвитку позитивізму.  

а) позитивізм О.Конта, Г.Спенсера, Дж.Мілля; 

б) емпіріокритицизм Е.Маха та Р.Авенаріуса;  

в) конвенціоналізм А.Пуанкаре та П.Дюгема; 

г) неопозитивізм (М.Шлік, Р.Карнап); 

д) аналітична філософія (Б.Расел, Л.Вітгенштейн); 

є) критичний раціоналізм К.Поппера; 

ж) історична школа філософії науки (Т.Кун, І.Лакатос). 

11. Філософські концепції модерну та постмодерну. 

12. Структуралізм як методологія гуманітарного пізнання (К.Леві-Стросс, 

М.Фуко). 

13. Львівсько-Варшавська школа — одна із шкіл аналітичної філософії 

(К.Айдукевич, Я.Лукасєвич, А.Тарський, Т.Котарбиньський). 

14. Християнський екзистенціалізм М. Бердяєва. 

15. Проблеми людини та її свободи у філософії екзистенціалізму. 

16. Концепція переоцінки цінностей у філософії Ф.Ніцше. 

17. Людина та історія в екзистенціальній філософії К.Ясперса. 

18. Християнський екзистенціалізм Г. Марселя: відповідь запитам сучасного 

гуманізму. 
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19. Що таке  «критичний раціоналізм» та в чому полягає сутність концепції 

фальсифікації? 

20. Інтерпретація буття людини в персоналізмі. 

  

Контрольні запитання та завдання: 

1. Якими причинами був обумовлений перехід від класичного до некласичного 

філософствування?  

2. Розкрийте зміст загальної назви “філософія життя”.  

3. Якою є основна проблематика феноменологічної філософії?  

4. Які історичні стадії розвитку та основні проблеми філософії позитивізму?  

5. Чому структуралізм вважають методологічною основою гуманітарних наук?  

6. Розкрийте зміст аналітичної філософії як однієї з провідних філософських 

методологій.  

7. Що таке “постмодернізм” та які його філософські засади?  

8. У чому полягає принцип «методологічного анархізма» П.Фейєрабенда? 

9. Структуралізм — це загальна назва ряду напрямків у соціогуманітарному 

пізнанні XX ст. (К.Леві-Стросс, Ж.Лакан, М.Фуко, Р.Барт). Місце 

структуралізму у розвитку культури. 

10. Охарактеризуйте, що таке "екзистенція"? 

11. Що таке феномен і в чому полягає його відношення до суб'єкта? 

12.   Охарактеризуйте поняття «феноменологічної редукції» та її ролі в 

пізнанні. 

13. У чому полягає сутність  «недійсного» та  «дійсного» буття у філософії М. 

Гайдеггера? 

14. Що таке принцип верифікації? 

15. У чому сутність еволюції релігійної філософії XX ст.? 

 

                      Проблемні теми для обговорення: 

1. Яке місце у філософії та соціогуманітарному пізнанні посідає постструкту- 

ралізм (неоструктуралізм):  Ж.Дерріда, Ж.Дельоз , Ж.Бодршяр , Х.Блум, 

Ж.Ф.Ліотар? 

2. «Метагерменевтика» Ю.Хабермаса. Необхідність коригування герменев- 

 тики (теорія комунікативної дії). 

3.  Розкрийте зміст тези М.. Гайдеггера: людське буття з самого початку є 

герменевтичне. 

4. Чим пояснюється взаємозв' язок мови, буття та людського існування? 

5. Окресліть основні положення еволюціонізму Тейяра де Шардена. Що таке 

«пункт Омега»? 

6. У чому полягає сутність  «волі» у філософії А. Шопенгауера? 
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7. Розкрийте концептуальну спрямованість міркувань Ф. Ніцше про 

«надлюдину». Що таке  «воля до влади»? 

8. На якій психоаналітичній концепції засновано у фрейдизмі та неофрейдизмі 

теорію походження суспільства, релігії та моралі? 

9. Проаналізуйте зміст інтуїтивізму А. Бергсона та покажіть роль інтуїції в 

пізнанні. 

10. Що таке еволюціонізм Г. Спенсера і в чому полягає його головне призна-

чення? 

11. Яка роль інституту науки в житті суспільства і людини в постпозитивізмі? 

12. У чому полягає сутність феноменології як нового філософського вчення? 

13. Які завдання поставив Е. Гуссерль перед феноменологією? 

14. Визначте поняття «інтенційності» та її ролі в пізнанні предметного світу. 

15. Яка роль «ейдетичної» редукції та в чому її відмінність від трансценден-

тальної редукції?                                                                                        

16.Які основні положення екзистенціального розуміння людини, запропоновані 

С. К' єркегором і Ф. М. Достоєвським? 

17. Що таке   «екзистенціальна комунікація» К. Ясперса і як з її допомогою 

формується  «філософська віра»? 

18.У чому, на думку Ж.-П. Сартра, виявляється свобода людини та її вибору? 

 

 

Сем. зан. № 3   Онтологія як філософське вчення про буття ( 2год.) 

План   

1. Онтологія   як розділ філософії. 

2. Філософське розуміння проблеми буття. Структура буття. 

3. Матерія та її атрибути 

4. Метафізика і діалектика. Закони і категорії діалектики. 

                    

Завдання для самостійної роботи 

Обов’язкове завдання:  записати у словник наступні поняття: онтологія, 

метафізика, діалектика, буття, субстанція, закон, матерія, рух, простір, час, 

догматизм, скептицизм, релятивизм, софістика, еклектика, детермінізм, 

індетермінізм.   

 

Підготовка рефератів з наведених тем: 

1. Проблема “буття”  в античній філософії 

2.  Проблема універсалій у філософії Середньовіччя. 

3.  Проблема субстанції у філософії Нового часу 
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4.  Онтологічний переворот у філософії ХХ ст. 

5. Еволюція поняття “матерія у філософії й науці” 

6. Детермінізм як принцип філософського осмислення світу 

7.  Синергетика: зміст і основні проблеми 

8.  Субстанціональна концепція простору і часу 

9.  Реляційна концепція простору і часу 

   

Контрольні запитання та завдання: 

1. Коли і чому в філософії з'явилася проблема буття?  

2. У чому сутність парменідового розуміння буття?  

3. У чому полягає специфіка середньовічного тлумачення проблеми буття?  

4. Які зміни у розумінні проблеми буття відбулись у філософії Нового часу?  

5. Назвіть основні філософські категорії. 

6. Як співвідносяться поняття «матерія» і «субстанція»?  

7. Як співвідноситься природничо-наукове і філософське розуміння матерії?  

8. Розкрийте зміст понять «детермінізм» та «індетермінізм». 

9.  Детермінізм як принцип філософського осмислення світу.  

10.Історико-філософський аспект ідеї розвитку.  

11.Проблема прогресу та його критеріїв.   

                          Проблемні теми для обговорення: 

1. Історичні форми (типи) діалектики. 

2. В чому різниця між об’єктивною та суб’єктивною діалектикою?   

3.    В чому полягає відмінність діалектики Г. Гегеля від діалектики К. Маркса? 

4. Як пов’язани між собою принципи, закони і категорії діалектики? 

5. Вказіть ознаки закону.  

6.  В чому полягає відмінність статичних закономерностій від динамичних? 

7. Виділить основні значення поняття «метафізика». 

8.  Охарактеризуйте догматизм, скептицизм, релятивизм, софістику й еклектику 

як різновиди метафізичного мислення. 

 

Сем. зан. № 4   Свідомість як філософська проблема  ( 2год.) 

План 

1. Філософський зміст проблеми свідомості. 

2. Концепції свідомості. 

3. Атрибутивні властивості, функції та структура свідомості. 

4. Конкретні форми проблеми свідомості. 

 

Завдання для самостійної роботи 

Обов’язкове завдання: записати у словник наступні поняття: свідомість, 
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мислення, воля, пам'ять, несвідоме, підсвідоме, свідоме, самосвідомість, 

 ідеальне, рефлексія. 

 

Підготовка рефератів з наведених тем: 

35. Свідомість і особистість.  

36. Свідомість і духовний світ людини. 

37. Свідомість і несвідоме. 

38. Ментальність і свідомість: точки дотику. 

39. Самосвідомість і несвідоме: проблема взаємозв'язку. 

40. Свідомість, самосвідомість, підсвідомість: форми вияву. 

41. Індивідуальна і суспільна свідомість: спільне й відмінне. 

42. Еволюція розуміння несвідомого: фрейдизм. 

43. Еволюція розуміння несвідомого: неофрейдизм. 

44. Ідея несвідомого в художній культурі XX ст.  

45. Творчі можливості свідомості. 

46. Проблема свідомості у феноменології.  

 

                            Контрольні запитання та завдання: 

1. Чому слово «свідомість» є багатозначним і коли в європейській філософії 

з’являється поняття «свідомість»? 

2.Проаналізуйте тлумачення свідомості на різних етапах розвитку філософії. 

3. Якою метафорою користувалися давні греки для опису свідомості і чому? 

4.Назвіть основні концепції свідомості у некласичній філософії. 

5.Розкрийте зміст понять "самосвідомість", "ідеальне", "рефлексія". 

6. Охарактеризуйте визначальні ознаки свідомості. 

7. Проаналізуйте компонентну структуру свідомості. 

8. Що таке самосвідомість і які її функції? 

 

                      Проблемні теми для обговорення: 

1. Свідомість як умова здійснення свободи. 

2.Проблема свідомості у філософії Сходу.  

3.Чому в релігійній філософії свідомість розуміється як тягар? 

4.Які концептуальні зміни в розгляді проблеми свідомості відбулися у 

філософії Нового часу? 

5. Порівняйте позиції І.Канта та Г.Гегеля щодо розуміння свідомості. 

6. Проблема моделювання інтелектуальних здібностей. 

7. Що таке «технологічний вимір» свідомості й у чому він виявляється?  

8. У чому полягає взаємозв'язок мови і свідомості? 

9. Які історичні та сучасні варіанти рішення проблеми ідеального Ви знаєте? 
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10.Чим відрізняється свідомість людини від психіки тварини? 

 

 

Сем. зан. № 5   Філософія пізнання (2 год.) 

                                                            План 

1. Проблема пізнаванності світу та спроби її розв’язання. 

2. Специфіка філософського аналізу пізнання: 

2.а. предмет і структура пізнання; 

2.б. поняття "об'єкт" і "суб'єкт" пізнання. 

3. Види, форми, рівні пізнання.  

4. Філософське розуміння істини. 

5. Наукове пізнання: рівні, форми, методи. 

6.  Методи наукового пізнання. 

  

Завдання для самостійної роботи 

Обов’язкове завдання: записати у словник наступні поняття: гносеологія, 

епістемологія, гностицизм, агностицизм, «об'єкт» і «суб'єкт» пізнання, істина, 

хиба, інтуїція, критицизм, скептицизм, раціоналізм, емпіризм метод, проблема, 

гіпотеза, теорія, науковий факт.  

  

Підготовка рефератів з наведених тем: 

1. Пізнання як відображення і як конструювання світу. 

2. Роль гіпотези в пізнанні. 

3. Проблема як суперечність між знанням і дійсністю. 

4. Сучасні теорії істини. Людина й істина як міра речей.  

5. Концепція як визначений спосіб розуміння явищ. 

6. Позараціональний досвід гносеології: інтуїтивне, містичне, релігійне,           

екзистенційне знання. 

7. Наука як дослідницька програма людства. 

8. Проблема критерію істини у філософії та науці.  

9. Інтуїція у процесі пізнання та творчості. 

10.Проблема творчості в пізнанні.  

11. Концепція і теорія як форми наукового пізнання. 

12. Істина, правда, омана в пізнанні та практичному житті. 

13. Пізнання як вид духовної діяльності. 

14. Творчість і світогляд. Методи творчої діяльності. 

 

Контрольні запитання та завдання: 
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1. 1. Що вивчає гносеологія і як формулюється її основне питання і чому? 

Аргументуйте відповідь. 

2. Охарактеризуйте зв’язок теорії пізнання та інших галузей філософського 

знання. 

3. Яку роль відіграють творчість та інтуїція в пізнанні? 

4. Порівняйте емпіричну та раціоналістичну  традиції пізнання, визначте їх 

специфічні риси. 

5. Проаналізуйте роль віри в пізнанні, яким може бути співвідношення знання і 

віри. 

6. Доведіть, що чуттєве і раціональне в пізнанні – це два рівні єдиного процесу. 

7. Розкрийте сутність проблеми співвідношення суб’єкта і об’єкта пізнання. 

8. Які можливі критерії істини? Обґрунтуйте. 

9. Визначте гносеологічну та життєво-практичну роль досвіду в пізнанні. 

10. Охарактеризуйте специфічні риси наукового знання. 

11.  Розкрийте сутність інтуїції та її роль у пізнанні. 

12.Розкрийте зміст загальнонаукових методів пізнання (аналіз, синтез, індукція, 

дедукція, аналогія, моделювання). 

 

                        Проблемні теми для обговорення: 

1.Природничонаукове та соціогуманітарне пізнання: подібності і відмінності.  

2.Проблема періодизації історії науки.  

3.Сенс і витоки наукових революцій.  

4.Критерії та еталони науковості.  

5.Класифікація наукових методів і рівні методології. 

6.Доведіть конструктивні позиції критицизму і скептицизму в пізнанні. 

7. Доведіть проблеми гуманізації сучасної науки. 

8. Доведіть, що чуттєве й раціональне в пізнанні — це два рівні єдиного 

нерозривного процесу. 

9. Хто має рацію (і чому?) у поглядах на пізнання: прибічники сенсуалізму, 

раціоналізму чи інтуїтивізму? Ваші аргументи. 

10. Чому пізнавальне відношення суб'єкта має суспільно-історичний характер. 

Доведіть свою позицію. 

 

Сем. зан. № 6   Cуспільство як предмет філософського аналізу 

План 

1. Філософський аналіз суспільства. Поняття соціального у філософії. 

2. Суспільство як система і життєдіяльність людини. 

3. Історичні типи суспільства. 
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4. Соціальна структура суспільства. Теорії соціальної стратифікації й соціальної 

мобільності. 

5. Суспільство і природа. Історичні форми взаємодії суспільства і природи. 

 

Завдання для самостійної роботи 

Обов’язкове завдання:  записати у словник наступні поняття: соціум, 

суспільство, соціальна структура, соціальна стратифікація, соціальна 

мобільність  

Підготовка рефератів з наведених тем:   

1. Суспільний ідеал і проблема соціального вибору.  

2. Соціальний прогрес та його рушійні сили.  

3. Соціально-екологічні наслідки глобалізації. 

4. Сучасні концепції про типологію суспільного поступу. 

5. Діяльність як спосіб існування соціального. 

6.Традиції як форми соціального відтворення. 

7.Особливості соціальної структури українського суспільства. 

8.Нація як соціально-культурний феномен. 

9.Самовизначення нації: історія питання та сучасність. 

10.Етнос і нація. Перспективи розвитку спільностей і особи. 

11.Система природи і суспільства: загальне, особливе, одиничне. 

12.Власність і експлуатація: сучасна філософська інтерпретація. 

13. Національна самосвідомість і світогляд. 

14. Специфіка формування українського менталітету. 

 

                          Контрольні запитання та завдання: 

1. Яка структура суспільства як соціальної системи? 

2. Які основні методологічні принципи розуміння суспільного життя? 

 3. Що таке ритми в історії і від чого вони залежать? 

5. Охарактеризуйте основні закономірності розвитку сучасного суспільства. 

6. Особливості сучасної екологічної проблеми.  

7. Екологічна ситуація в Україні. 

8. Суперечності в соціальних спільностях людей та шляхи їх вирішення. 

9. Охарактеризуйте сучасні основні підходи до розуміння суспільства. 

10. Що відрізняє суспільство як систему від інших систем? 

 

                       Проблемні теми для обговорення: 

1. У чому полягає специфіка соціального пізнання та які його основні 

методологічні засади? 

2. Розкриваючи зміст поняття «суспільство», покажіть відмінність і єдність 
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«соціального універсалізму» (Платон, Паскаль) і «соціального атомізму» 

(Епікур, Гоббс). 

3. Доведіть, що суспільство є самоорганізуючою та саморозвиваючою 

системою. 

4.Людина і відчуженість: взаємодоповнення чи взаємовиключення? 

Проаналізуйте на конкретних прикладах. 

5.Доведіть, що соціальна група є основною структурною одиницею суспільства. 

6. Проаналізуйте місце і роль малих соціальних груп у формуванні соціальної 

природи індивіда. 

7. Наведіть аргументи підтвердження, що великі соціальні групи є основними 

суб'єктами суспільного буття? 

 

 

Сем. зан. № 7   Філософське осмислення людини  (2 год.) 

План 

1. Людина як основний предмет філософського аналізу. Філософські аспекти 

антропогенезу. Проблема сутності людини. 

2. Проблема антропосоціогенезу. 

3. Поняття "індивід", "індивідуальність", "особистість" та їх співвідношення. 

  Соціалізація особи. 

4. Проблема сенсу людського існування та багатоманіття способів її 

розв'язання. 

Завдання для самостійної роботи: 

Обов’язкове завдання:  записати у словник наступні поняття: індивід, інди- 

відуальність, особистість, соціалізація, комунікація, інтеріоризація, 

екстеріоризація, соціальна норма. 

Підготовка рефератів з наведених тем:   

1. Психоаналіз і проблема людини. 

2. Проблема людини в екзистенціалізмі. 

3. Проблема співвідношення біологічного та соціального в людині. 

    4.Потреби як фактор формування особистості. 

    5. Взаємодія інтересів суспільства й особистості. 

    6. Людина — найвища цінність суспільства. 

7. Соціальні норми як фактор впливу суспільства на особистість 

8. Специфіка розуміння особистості в різних типах культур. 

9. Особистість та її свобода в поглядах світових релігій. 

10. Проблема свободи й відповідальності особи на сучасному етапі розвитку 

світової цивілізації. 

11. Проблеми життя та смерті наприкінці XX ст. і шляхи їх вирішення. 
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12. Діалектика взаємодії особистості та суспільства. 

  

                    Контрольні запитання та завдання: 

1. Образи людини в історії філософської думки:  

а) уявлення про природу людини в античній та середньовічній філософії; 

б) концепція "природної людини" в добу Відродження; 

в) натуралістичний антропологізм та його вплив на розвиток 

природознавства; 

г) соціобіологічна інтерпретація проблеми співвідношення біологічного і 

соціального в "природі людини"; соціал-дарвінізм; 

д) марксистська концепція людини; 

е) сучасна філософська антропологія та антропологічний напрям у 

західноєвропейській філософії XX ст. 

2. Проблема сутності людини: 

а) людина як суб'єкт практичної діяльності; 

б) людина як суб'єкт історичного процесу; 

в) біопсихосоціальна цілісність людини. 

3. Діяльність як спосіб існування людини. Структура діяльності. 

4. Проблема сенсу людського існування та багатоманіття способів її 

розв'язання. 

5. Свобода і відповідальність особи. 

      6.У чому полягає значення соціальних норм у житті особистості? 

      7. Що таке життєва позиція особистості? 

      8. Назвіть основні фактори виховання особистості. 

 

                       Проблемні теми для обговорення: 

1.       Які, на Ваш погляд, причини зростання інтересу до антропологічної 

проблематики? 

2.       Чому багато філософів і мислителів кажуть про людину як таємницю? 

3.       Які Ви знаєте основні риси пануючого розуміння людини в добу 

античності. Середньовіччя і в Нові часи? 

4.      У чому сутність проблеми співвідношення біологічного та соціального 

в людині? Які варіанти вирішення цієї проблеми Ви знаєте? 

5. У чому полягає унікальність особистості людини? 

6.       У чому полягає парадоксальність феномену свободи oсобистості? 

7.  Що таке "самоцінність людини"? 

8.   У чому сенс безсмертя особи? 

9.  Шляхи подолання кризи особистості на межі XX та ХXI ст. 
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Сем. зан. № 8   Аксіологія (теорія цінностей)   (2 год.) 

План 

1. Цінності в структурі соціуму. Цінності- ядро світоглядної проблематики.  

2. Історичний розвиток філософських уявлень про цінності.  

3. Об'єктивістська та суб'єктивістська концепції цінностей.      

4. Ієрархія цінностей людського бутя. 

5. Функції цінностей.            

     

                           Завдання для самостійної роботи 

Обов’язкове завдання:  записати у словник наступні поняття: аксіологія, 

цінність, орієнтації, ідеали, оцінки, гуманізм, релігія.  

 

Підготовка рефератів з наведених тем:   

1. Проблема цінностей в історії філософії, в історії людської діяльності. 

2. Проблема критерію ціннісного вибору. 

3. Ціннісна свідомость: зміст, тенденції розвитку. 

4. Ціннісні орієнтації в структурі діяльності. 

5. Класифікація цінностей. 

 6. Зміна цінностей на рубежі епох (ХХ – ХХІ ст.) 

 7. Єдність і протистояння матеріальних і духовних цінностей. 

 8. Пошук істини й правильність оцінки. 

 

                          Контрольні запитання та завдання: 

1. Що таке: цінність, ціль, ціннісна орієнтація, оцінка, ідеал, установка, норма, 

сенс життя, щастя, гуманізм, культура? 

2. Як співвідносяться поняття цінності і культура? 

3. Які критерії класифікації цінностей? 

4. Які типи ціннісних орієнтацій? 

5. Яке місце посідають цінності в структурі людської діяльності? 

6. У чому особливості ціннісного образу? 

7. Чи може існувати людина без сенсу життя? 

8. Чи однакові цінності у різних людей, від чого це залежить? 

 

                      Проблемні теми для обговорення: 

1. У чому виявляється особливість предмета аксіології як філософської 

дисципліни? 

2. У чому полягають особливості сприйняття цінностей із об'єктивістських і 

суб'єктивістських позицій? 
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3. Які чинники зумовлюють складність класифікації цінностей? 

4. Завдяки чому цінності виконують об'єднуючу функцію в суспільстві? 

5. Охарактеризуйте основні функції цінностей. 

6. Доведіть, що цінність існує для суб'єкта в акті оцінки. 

7. Чому істина є оцінкою? 

8. Основні погляди на цінності в сучасній філософії. 

 

Література: 

Основна: 

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. — К., 1994. 

Шелер М. Формализм в зтике и материалистическая зтика ценностей. 

Избранные произведения. — М., 1994. 

Шрейдер Ю. А. Ценности, которые мы вибираем: мифы и предпосылки 

ценностного выбора. — М., 1990. 

Бакиров B.C. Ценностное сознание. — X., 1985. 

Бакрадзе А.Т. Ідеал людяності і цінності людського життя // Філос. думка. - 

1989. - № 2. 

Малахов В.А. Цінність як категорія культури // Філос думка — 1982. - № 5.  

Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів/ кол.авторів; за 

ред. Л. В. Губерського; - Харків: Фоліо, 2013 – 510 с.  

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : 

Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К 2001 .  

Філософія: Курс лекцій. Навч. посдля студ. вузів / Бичко І.В. – К., 1993. 

  

Додаткова: 

1. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. 

акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009. 

2. Аболіна Т. Г., Єрмоленко А. М., Киселева О. О., Малахов В. А. Етичні норми 

і цінності: проблеми обгрунтування. — К., 1997. 

3. Нестеренко В. Г. Вступ до філософії: Онтологія людини. — К„ 1995. 

4. Франкл Б. Человек в поисках смысла. — М., 1990. 

5. Афанасьев М.С. Социальные ценности и ценностная ориентация личности. 

— М., 1990. 

6. Блюмкин В.А. Мир моральных ценностей. — М., 1981. — С. 4—36 

7. Дробницкий О.Г. Понятие морали. — М., 1974. — С. 358—361. 

8. Золотухина-Аболина Е.В. О специфике высших духовных ценностей // 

Филос. науки.—1987.—№ 1. — С. 11—18. 

9. Ручка А.А. Социальные ценности и нормы. — К., 1976. — 253 с. 

10. Столович Л.Н. Природа эстетической ценности. — М , 1972 — С 39-П7. 

11. Табачковский В.Г. Новое мышление: примат естественного историзма — 

реализм мировоззрения и мировоззрение реализма — К 1992. 



23 

 

12. Философия и ценностные формы сознания. — М., 1978. 

13. Шитов И.П. Природа художественной ценности. — К 1982  

14. Чухина Л.А. Человек и его ценностный мир в религиозной философии. - 

Рига, 1991.  

15. Риккерт Г. О системе ценностей // Риккерт Г. Науки о природе и науки о 

культуре. – М.: 1998. 

16. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. — М., 1992. 

17. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. Сборник. — СПб., 1995. 

18. Хангтингтон С. Столкновение цивилизаций. – М, - 2003. 

 

 
 

 

 

Перелік питань на іспит 

1.     Визначення філософії: історичні форми і сучасність.  

2.     Форми існування філософського знання.  

3.     Поняття і функції світогляду.  

4.     Співвідношення світогляду та філософії.  

5.     Філософія і наука.  

6. Історичні типи світогляду: зміст і порівняльний аналіз. 

7. Типи філософського світогляду: зміст і порівняльний аналіз.   

8.     Роль філософії в сучасному житті суспільства.  

9.     Культурно-історичні передумови виникнення філософії. 

10.           Перехід від класичного до некласичного етапу розвитку західної 

філософії.  

11.           Ірраціоналізм ХІХ ст.: ключові філософські ідеї та персоналії.  

12.           Основні тенденції і напрямки західної філософії ХХ ст. 

13.     Раціональна філософія як напрям сучасної західної філософії.  

14.     Ірраціональна філософія як напрям сучасної західної філософії.  

15.     Релігійна філософія як напрям сучасної західної філософії.  

16.           Філософський смисл проблеми буття.  

17.           Розвиток уявлення й особливості розуміння буття в історії філософії.  

18.      Матерія: зміст, атрибути. Сучасні уявлення про спосіб і форми існування 

матеріального світу. 

18.    Діалектика як складова онтології: історичні типи, альтернативи. 

19.    Діалектика: закони, категорії, принципи.  

20.  Онтологія й метафізика. 

21.           Філософський зміст проблеми свідомості.  

22.           Різноманітність шляхів розуміння свідомості в історії філософії. 

23.    Форми суспільної свідомості. 

24.           Свідомість і самосвідомість.  
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25.           Поняттєве мислення й мова.  

26.           Свідоме і несвідоме. Концепції несвідомого (Фрейд, Юнг). 

27.           Визначення знання в класичній філософії та некласичній філософії.  

28.           Проблема суб'єкта й об'єкта пізнання.  

29.           Теорія пізнання, її предмет і метод.  

30.          Співвідношення пізнання й розуміння. 

31.           Рівні пізнання. 

32.     Форми пізнання.         

33.           Філософські концепції істини та її критеріїв.  

34.           Скептицизм як філософська позиція.  

35.           Поняття про науку. Проблема виникнення науки.  

36.           Періодизація історії науки: класична, некласична та постнекласична.  

37.           Рівні наукового пізнання.  

38.           Методологія та основні групи методів наукового пізнання.  

39.    Форми наукового пізнання.  

40.           Наука як соціокультурний і цивілізаційний феномен.  

41.           Проблема людини як вічна філософська проблема.  

42.           Формування й історичний розвиток проблематики філософії людини.  

43.           Проблема співвідношення природи й сутності людини в історії філософії.  

44.           Філософські аспекти проблеми походження людини.  

45.           Індивід і соціум. Поняття про особу.  

46.           Проблема свободи.  

47.           Духовний світ людини. 

48.     Поняття суспільства. Основні характеристики суспільства. 

49.     Соціальна структура суспільства. 

50.     Історичні типи суспільства. 

51.     Теорії: “соціальної стратифікації ” і “соціальної мобільності”. 

52.     Соціальний ідеал і проблема соціального вибору. 

53.     Соціально – історичній процес: сутність, періоди, соціальний прогрес. 

54.    Філософія  культури. Історичні моделі культури.  

55.           Культура і цивілізація. Типи цивілізації. 

56.    Форми культури. Проблема кризи культури.  

57.    Цінності. Аксіологічний напрям в історії філософії (друга пол. ХІХ ст.) 

58.    Світ цінностей. Ієрархія цінностей людського буття. 

59.  Цінності в структурі сучасного соціуму. Суб’єкт - об’єктна природа 

цінностей.  

60.    Цінності науки. Поняття етосу науки. 

 

 


