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В С Т У П 

Шановні студенти! Ви розпочинаєте знайомство з філософією - ве-
личезною скарбницею людського духу, історії та культури. З моме-
нту свого виникнення філософія завжди сприяла  духовному осво-

єнню Людиною сутності  Світу і своєї власної природи, пізнанню, 

перетворенню нею дійсності в процесі практичної діяльності та ося-
гненню сутнісних динамічних змін в сферах суспільного життя; фо-

рмуванню ціннісних установок, ідеалів, здатності прогнозувати 

майбутнє. 
 Дисципліна “Філософія” включає в себе три модулі: релігіє-

знавство, логіка та власне філософія, в яких розкриваються різні ас-
пекти формування особистості, її світоглядних пріоритетів. Ви-

вчення філософії - знайомство з основними віхами історії її розвит-
ку, змістом  життєвоважливих проблем сучасної філософії через за-
своєння системи відповідних філософських знань, вміння розуміти 

філософські тексти,  - допоможе Вам у виробленні здатності до фі-
лософського осмислення явищ буття, дасть змогу правильно орієн-

туватись в складностях сучасного суспільного процесу, сприятиме 
формуванню Ваших особистісних якостей,  культури мислення.  

Мета вивчення курсу “Філософія” -  шляхом ознайомлення 
студентів з історичною еволюцією і сучасним змістом філософсь-
ких проблем, з суспільно-історичною природою релігії, закономір-

ностями її виникнення і функціонування в сучасному світі, основ-
ними формами і способами логічного мислення - сприяти їх прилу-
ченню до інтелектуального ядра людської духовності та формуван-

ню навичок свідомого вирішення найперших питань людського сві-
тоорієнтування, самоусвідомлення та самоствердження. 

Студент повинен знати: 

• Історичні особливості виникнення та характерні риси філо-

софського типу духовності, особливості західного та східно-

го типу філософування; 
• Основну філософську проблематику й філософські дисцип-

ліни та характер її становлення; 
• Систему категорій філософії; 
• Провідні тенденції і концепції сучасного філософування; 
• Генезис становлення і розвитку релігійних систем, специфі-

ку їх функціонування в сучасному світі; 
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• Основні закони і форми правильного мислення, способи до-

ведення і спростування. 
Студент повинен уміти: 

• Аргументовано розкривати зміст основних філософських 
концепцій, релігійних систем; 

• Володіти системою філософських категорій, навичками фі-
лософського мислення, що опираються на використання ло-

гічних законів;  
• Реферувати оригінальні філософські тексти і розуміти їх мі-

сце в системі філософського знання; 
• Опираючись на принципи філософського мислення аналізу-

вати сучасні проблеми, що виникають в соціальній, профе-
сійній і індивідуальній життєдіяльності; 

• Переконливо та аргументовано відстоювати власну точку 
зору щодо світоглядних проблем буття. 

Структура навчальної дисципліни 

              Назва теми Денна форма навчання 

 Л С СР 

1 семестр 

Модуль 1. Релігієзнавство 

Тема 1. Філософія як світогляд: її 
предмет, зміст і функції в культурі. 
Тема 2. Релігія як культурно-

історичний і духовний феномен 

Тема 3. Релігія в сучасному світі. Ет-
нонаціональні, світові та новітні ре-
лігійні системи. 

Тема 4.Свобода совісті та толерант-
ність. 
Модуль 2.Логіка 

Тема 5. Гносеологія. Логіка. 
Тема 6. Логіка як основа філософсь-
кого світогляду. 
 Тема 7. Логіка дискурсу. Умовиводи 

та їх види. 

Тема 8. Наукове пізнання як філо-

софська проблема. 
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Всього за семестр 28 14 30 

2 семестр 

Модуль 3. Філософія 

Тема 9. Типологія філософських сис-
тем. 

Тема 10.  Сучасна світова філософія. 
 Тема 11.Традиції та особливості ро-

звитку філософської думки України. 

Тема 12. Онтологія. Філософське ро-

зуміння буття та свідомості. 
Тема 13. Антропологія. 
Тема 14. Соціальна філософія. 
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Всього за семестр 28 28 52 

Всього по дисципліні 56 42 82 

 

Методи оцінювання знань 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального мате-

ріалу використовуються такі методи оцінювання знань: 
• письмові п‘ятихвилинки по змісту філософських 

категорій; 

• оцінка за доповідь на семінарському занятті; 
• поточне тестування після вивчення кожного зміс-

товного модуля; 
• оцінка за опрацювання першоджерел; 

• оцінка за самостійну роботу; 
• залік; 
• підсумковий екзамен. 

Модулі (релігієзнавство, логіка) завершуються  заліком, а модуль 
філософія – підсумковим екзаменом. 

Для діагностики знань використовується ЄКТС  зі 100-бальною 

шкалою оцінювання. 
 

Розподіл балів, що отримують студенти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 

 

Модуль 1 – поточне опи-

тування та СРС 

 ( релігієзнавство) 

Модуль 2 – поточне опи-

тування та СРС 

 ( логіка) 

Сума 

( за-

лік) 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 Т.8 100 

15 10 15 10 15 15 10 10 

 

Модуль 3 – поточне опитування та СРС  

( філософія) 

Іспит Сума(екзамен) 

Т.9 Т.10 Т.11 Т.12 Т.13 Т.14 40 100 

12 9 8 12 10 9 

Список базової та допоміжної літератури подається після кожно-

го модуля. 
Модуль 1  «Релігієзнавство» 

Тема 1. Філософія  та її місце в системі духовної  культури 
Основні категорії і поняття: Світогляд, світовідчуття, світосприй-

няття, світорозуміння, переконання, знання, норми, цінності, віра, 
міфологія, релігія, філософія, епістемний та софійний типи філосо-

фування, філософська культура, філософська ідея, філософська 
школа, філософський напрямок, філософська течія, філософська 
традиція. 

План 
1. Еволюція типів світогляду і формування філософської пробле-

матики 

2. Філософія як тип духовності. Багатоманітність форм і способів 
буття філософії. 

3. Філософія в системі культури (філософія і релігія, філософія і 
наука, філософія і мистецтво, філософія і мораль). 

Контрольні питання 
1. Розкрийте найсуттєвіші риси міфологічного і релігійного світо-

гляду, та їх відмінність від філософського світогляду. 
2. Розкрийте специфічні риси філософського мислення. 
3. Розкрийте основні аспекти співвідношення філософії та світогляд    

ду. 
4. В чому виявляється взаємозв'язок філософії і науки, філософії і 
релігії? 

5. В чому  полягає життєве призначення філософії? 
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6. Чим обумовлюється багатоманітність форм і способів буття філо-

софії? 

Індивідуальні завдання 
1. В чому проявляється рефлексивна природа філософії (Див. Не-
стеренко В.Г.Вступ до філософії: онтологія людини.С. 32-33)? 

2. Як ви розумієте вислів Х. Ортеги – і – Гассета, що „Філософія 
починається із сумніву в собі . Вона живе остільки, оскільки бо-

реться з собою, заперечує себе ”. (“Філософська думка”, 2002 р, № 

1, с. 4-20). 

3. "...Світогляд пов'язують із філософією, коли чекають від філосо-

фії впорядкування погляду на життя, на мету життя. Більше того, 

люди покладають на філософію найважливішу місію - дати їм світо-

гляд... Ось чому філософія займає виключне місце і в науковому 
житті, де існує потреба у теоретичній цілісності, і в інших областях, 

які викликають інтерес до себе ширших людських мас. Якщо б у 
філософії відняли світогляд у окресленому вище значенні, то багато 

людей втратили б до неї інтерес".(Г. Рікерт). Прокоментуйте ці сло-

ва та охарактеризуйте співвідношення філософії та світогляду. 
4. Обгрунтуйте думку, що філософія виступає як “літургія смислу”, 

звернувшись до книги С.Кримського “Запити філософських смис-
лів” (Р.1). 

5. Наведіть аргументи “за” і “проти” твердження, що філософія є 
наукою. 

6. Прореферувавши статті (Бердяев Н.А. Мое философское мирово-

ззрение, О.П. Наконечна Філософія та особистість: особистість у 
філософії  та Столович Л.Н. О „системном плюрализме” в филосо-

фии) охарактеризуйте, чим визначається роль особистості у філосо-

фії. 
7. Розкрийте зміст поняття “філософська культура” та його значен-

ня для розуміння української філософії (Див.: Горський В. Фі-
лософія в українській культурі. К.,2001. С.6-22; Наконечна О.П. 

Концепт філософської культури у контексті самовизначення 
української та російської філософії // Російська філософія: істо-

рія, методологія, життя. Вип.10. Полтава, 2011. С.135-141).  

8. Проаналізуйте співвідношення філософії та моралі, філософії та 
мистецтва  (Див.: В.Малахов Етика. – К., 1996. С.17-33, О.П. Нако-

нечна Співвідношення філософії та мистецтва: сучасний контекст ). 
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9. Розкрийте феномен філософської віри (К. Ясперс Філософська ві-
ра //Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення. С.35-49) та 
його значення для розуміння сутності філософії та її співвідношен-

ня з релігією. 

10. Прореферувавши працю Д. Чижевського («Філософія і націона-
льність» //Філософська і соціологічна думка.1990, № 10 ) визначте 
основні проблеми для обговорення.  
11. Як ви розумієте твердження, що філософія в культурі виступає її 
смислотвірним ядром ( Див. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 
онтологія людини.С.30-38)? 

12. Прореферувавши статтю Бібіхіна В. (“Філософія і релігія” // Во-

просы философии, 1992, № 7) і статтю С. Франка (“Філософія і ре-
лігія” //На переломе. Философские  дискуссии 20-х годов: Филосо-

фия и мировоззрение. С.319-335), розкрийте співвідношення філо-

софії та релігії.  
13. Охарактеризуйте позицію М. Рубінштейна, щодо сутності філо-

софії, звернувшись до його роботи (“Життєрозуміння – центральна 
задача філософії” // На переломе. Философские дискуссии 20-х го-

дов: Философия и мировоззрение. С. 61-71). 

14. Порівняйте позиції С. Франка та І. Луппола стосовно проблеми 

науковості філософії та сформулюйте підняті в них проблеми (Див.: 
На переломе. Философские дискуссии 20-х годов: Философия и ми-

ровоззрение. С. 119-126). 

 

Реферування: Мир философии: книга для чтения. Ч.1.М., 1991, 

разд.1. С.10-14, 18-24, 65-67, 82-86, 88-92. 

Література 
Базова: 1,2,3,4 

Допоміжна: 1-19 

Тема 2.  Релігія: сутність та роль в  культурно – історич-

ному  і духовному розвитку людини  
Основні поняття і категорії: релігія, релігійна свідомість, філосо-

фія релігії, теологія, анімізм, фетишизм, магія, тотемізм, політеїзм, 

монотеїзм, релігійні ідеї, релігійні почуття, релігійний культ, релі-
гійні організації, есхатологія, екзигетика. 

План 
1. Феномен релігії: природа, структура. Філософської концепції 

природи релігії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 

 

2. Загальна характеристика та форми первісних вірувань (анімізм, 

фетишизм, тотемізм, магія, культ предків та ін.) та їх трансфор-

мація в наступних історичних типах релігій. 

3. Основні структурні елементи релігії (релігійні ідеї, релігійні по-

чуття, релігійний культ, релігійні організації).  
4. Національні релігії та їх особливості. 

Контрольні питання 
1. В чому полягає природа релігії? 

2. Охарактеризуйте основні філософські концепції релігії 
3. Назвіть та охарактеризуйте  елементи первісних вірувань. 
4. Як виникли національні релігії? Які національні релігії ви знає-

те? 

5. Які соціальні функції релігії? 

6. Перерахуйте елементи структури сучасних релігій. Який між 

ними  взаємозв'язок? 

7. Охарактеризуйте сучасну класифікацію типів релігії.   
Індивідуальні завдання 

1. В чому полягає суть релігійної віри? Прореферуйте статтю 

В.І.Шинкарука ( див. Сидорук В.Й., Шанюк В.І. та ін. Хресто-

матія з релігієзнавства. Навч.посібник -Рівне, 2005.-С. 12). 

2. Охарактеризуйте думку митрополита Іларіона щодо анімістич-

ного світогляду у первісних формах релігії ( див.Сидорук В.Й., 

Шанюк В.І. та ін..Хрестоматія з релігієзнавства.Навч.посібник.- 
Рівне, 2005.-С.27). 

3. Що спільного в оформлені давньогрецьких і язичницьких хра-
мів праукраїнців? ( див. Сидорук В.Й, Шанюк В.І. та ін.. Хрес-
томатія з релігієзнавства. Навч.посібник –Рівне, 2005.- С.46-

47;48-49). 

4. Вкажіть приклади функціонування елементів первісних релігій 

у різних релігіях. 

5. Підготуйте реферат про елементи первісних релігій у побутових 

марновірствах. 

6. Спробуйте обґрунтувати причини поширення первісних віру-
вань у сучасному світі. 

7. Вкажіть орієнтовний вік релігії. На чому ґрунтується це припу-
щення? 

8. Розкрийте особливості духовної ролі релігії у сучасному світі. 
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9. Охарактеризуйте співвідношення між теологією та філософією 

релігії. 
 

Реферування: Мир философии. Ч.2. Р.7. 

                                            Література 

Базова: 5,6,7,8 

Допоміжна: 5,10,12,14,19,20,28,29,31,32,34,47 

 

Тема 3: Світові релігії: їх зміст і особливості  
Заняття 1. Буддизм. Іслам  

Основні поняття і категорії: монотеїзм, буддизм, іслам, медитація, 
Тріпітака, Хінаяна, Махаяна, нірвана, восьмиступеневий шлях, кар-

ма, Коран, шаріат, суніти, шиїти. 

План 
1. Походження буддизму, його віровчення, культ, основні течії. 
2. Соціальна сутність буддизму. 
3. Походження ісламу, його віровчення й основні напрямки. 

4. Традиціоналізм і модернізм в ісламі. 
Контрольні питання: 

1. Коли і де виник буддизм? 

2. Назвіть основні ідеї буддизму. 
3. Які ви знаєте напрямки буддизму? 

4. Які історичні, соціально-економічні передумови виникнення іс-
ламу? 

5. Які основні віросповідні ідеї ісламу та його течії? 

6. Які особливості буддизму та ісламу зближують їх з іншими сві-
товими релігіями? 

Індивідуальні завдання 
1. Розкрийте зміст понять «чотири Благодатні істини» і «восьмис-

тупеневий шлях» (див. Сидорук В.Й, Шанюк В.І. та ін. 

.Хрестоматія з релігієзнавства..-С.56-58). 

2. Проаналізуйте сутність і завдання буддизму з точки зору 

обов’язку і мети (див. Сидорук В.Й, Шанюк В.І. та 
ін..Хрестоматія з релігієзнавства.-С.58). 

3.  Що являє собою Тріпітака?  ( див. Сидорук В.Й, Шанюк В.І. та 
ін..Хрестоматія з релігієзнавства.С.59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11 

 

4. Порівняйте текст із шістдесят дев’ятої сури «Воскресіння із ме-
ртвих» з новозавітним текстом книги «Об’явлення св.Івана Бо-

гослова» (див. Сидорук В.Й, Шанюк В.І. та ін. Хрестоматія з 
релігієзнавства.С.148-151). 

5. Розкрийте зміст оновлених обов’язків мусульманина(див. Сидо-

рук В.Й, Шанюк В.І. та ін. Хрестоматія з релігієзнавства.  
      Навч.посібник-Рівне, 2005.- С.153-154). 

Література 
Базова: 5,6,7,8 

Допоміжна: 28,31,33,35-46,47 

 

Заняття 2: Християнство та його основні течії. Новітні релігійні те-
чії 
Основні поняття і категорії: Християнство, православ’я, католи-

цизм, протестантизм, Біблія, символ віри, Євангеліє, Реформація, 
лютеранство, кальвінізм, англіканство, неорелігії, неохристиянство, 

екуменізм, свобода совісті, свобода віросповідання. 
План 

1. Походження християнства: соціально-економічні причини та 
ідейні джерела. 

2. Віровчення і культ православ’я, церковна організація. 
3. Католицька церква, її походження, особливості віровчення і ку-

льту. 
4. Причини виникнення та сутність протестантського віровчення. 

Форми протестантизму. 
5. Розвиток та стан релігії в Україні. 
6. Причини появи новітніх релігійних течій, їх специфічні риси та 

класифікація. 
 

Контрольні питання: 
1. Що таке християнство і чому вчить християнська релігія? 

2. Причини розколу в християнській церкві 1054 р. і його наслід-

ки. 

3. Дайте характеристику православ’я як різновидності християнс-
тва. 

4. В прийнятті яких фундаментальних світоглядних принципів 
єдині православ’я і католицизм? 
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5. В чому відрізняється культова і богослужбова практика правос-
лав’я і католицизму? 

6. Які причини призвели до виникнення Реформації? 

7. Назвіть основні принципи протестантизму. 
8. Що являє спільним у віровченні протестантських церков? 

9. Пізній протестантизм та його різновиди. 

10. В чому особливості нетрадиційних культів? 

11. Які існують новітні релігійні течії? 

12. Як в Україні законодавчо закріплюється свобода совісті? 

13. Дайте характеристику основних принципів здійснення свободи 

совісті. 
Індивідуальні завдання 

1. Охарактеризуйте структуру Біблії. ( див. Сидорук В.Й, Шанюк 
В.І. та ін. Хрестоматія з релігієзнавства.. -С.63). 

2. В чому проблема історичного буття Ісуса Христа? Про рефе-
руйте уривки з праць Плінія Молодшого, Таціта та Йосифа 
Флаві (див. Сидорук В.Й, Шанюк В.І. та ін..Хрестоматія з релі-
гієзнавства.Навч.посібник-Рівне, 2005.- С.81-84). 

3. На підставі яких аргументів католицька церква претендує на 
свою зверхність стосовно інших гілок християнства? (див. Си-

дорук В.Й, Шанюк В.І. та ін. Хрестоматія з релігієзнавства.С.56-

58). 

4. Які внутрішні і зовнішні причини призвели до духовної кризи в 
католицькій церкви? Про реферуйте уривки праць Вольтера, 
Ш.Мельє, С.Мартела та М.Добролюбова. (див. Сидорук В.Й, 

Шанюк В.І. та ін. Хрестоматія з релігієзнавства. Навч.посібник- 
Рівне, 2005. -С.112-119). 

5. В чому суть поняття «релігійна свобода» з позиції протестант-
ського віровчення?  (див. Сидорук В.Й, Шанюк В.І. та ін. Хрес-
томатія з релігієзнавства. -С.119-124). 

6. Яким календарем користується православна церква? В чому рі-
зниця між юліанським і григоріанським календарями? 

7. В чому особливості архітектури і оформлення православного 
храму? 

8. Охарактеризуйте роль католицької церкви в сучасному світі. 
9. Покажіть роль української греко-католицької (уніатська) церкви 

(УГКЦ) в релігійному процесі України. 
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10. Який взаємозв’язок між протестантизмом і виданням українсь-
кої Біблії в 1903р.? 

11. Охарактеризуйте протестантські течії, які існують в сучасній 

Україні. 
12. Розкрийте особливості протестантського ставлення до праці і 

матеріального благополуччя. 
13. Які нехристиянські традиційні релігії поширені в Україні? 

14. Охарактеризуйте причини появи нетрадиційних релігій та особ-

ливості їх поширення. 
15. Охарактеризуйте особливості релігії і теології в епоху постмо-

дерну. 
16. Якими є ознаки релігійного життя в Україні?  

17. Чи можливі толерантне співіснування різних релігій в сучасній 

Україні? 

Література 
Базова: 5,6,7,8 

Допоміжна: 20-33,35,36,46,47 

 

Список першоджерел до модуля: «релігієзнавство» 
1. Особистісні аспекти нетрадиційних культів (позаконфесійних 

течій) // Москалець В.П. Психологія релігії. – К., 2004. – С. 194-

199 ( Чим приваблюють молодих людей нетрадиційні культи?) 

2. Релігійне виправдання підприємницької діяльності // Академіч-

не релігієзнавство. Підр. За ред. А.Колодного. – К., 2000. – С. 

266 – 269. (Чи має якесь релігійне виправдання підприємницька 
діяльність?) 

3. Психологічні особливості гуманістичної релігійної моралі // 

Москалець В.П. Психологія релігії. – К., 2004.– С. 127-135 (Чим 

відрізняється любов у християнстві і буддизмі?) 

4. Релігійна любов як духовно-моральне почуття // Москалець 
В.П. Психологія релігії. – К., 2004. – С.122-126. (Чому почуття 
любові є психологічною основою гуманістичної релігійної мо-

ралі?) 

5. Е.Фромм про гуманістичні релігії як чинник протидії соціальній 

„інцестуальності” // Москалець В.П. Психологія релігії. – К., 

2004. – С. 117-123. (Чому Ісус і Будда виступали проти соціаль-
ної „інцестуальності”?) 
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6. Авторитарні та гуманістичні релігії у гуманістичному психоа-
налізі // Москалець В.П. Психологія релігії. – К., 2004. - С.109-

117. (Якою є сутність гріха в авторитарних та гуманістичних 
релігіях?) 

7. Трактування З.Фрейдом релігії як засобу захисту культури від 

асоціальних потягів у психіці людини // Москалець В.П. Психо-

логія релігії. – К., 2004. – С.87-93. (До яких способів вдається 
релігія для захисту культури від асоціальних потягів у психіці 
людини?)  

8. Фрейдиське тлумачення релігії як невротичного феномену і 
шкідливої ілюзії // Москалець В.П. Психологія релігії. – К., 

2004. – С.93-99. (Як релігія компенсує індивіду тягар суспільних 
обмежень?) 

9. Віра в Бога як подолання абсурдності людського існування в ек-
зистенціалізмі // Москалець В.П. Психологія релігії. – К., 2004. – 

С. 99-105. (Доведіть, що „розумне самогубство” не може прете-
ндувати на акт абсолютної свободи людини) 

10. Релігійна віра як „втеча від абсурду”, позиція „всупереч абсур-

ду” в інтерпретації А.Камю // Москалець В.П. Психологія релі-
гії. – К., 2004. – С.105-109. (Завдяки чому віра в Бога рятує від 

відчаю абсурду?  

11. Божественний промисел і свобода людини. Теодицея і антропо-

діціея // Академічне релігієзнавство. Під р. За ред. А.Колодного. 
– К., 2000. – С.282-288. (Що таке свобода в філософському та 
релігійному розумінні?) 

12. Сенс буття людини у світі. Вчення про спокуту і спасіння // 

Академічне релігієзнавство. Підр. За ред. А.Колодного. – К., 

2000. – С.288-294. (У чому сенс буття людини як вищого слу-
жіння Богу?) 

13. Релігія і культуротворення // Академічне релігієзнавство. Підр. 
За ред. А.Колодного. – К., 2000. – С.565-571. ( Як співвідносять-
ся релігія і культура?) 

14. Релігія в мистецтві і мистецтво в релігії // Академічне релігієз-
навство. Підр. За ред. А.Колодного. – К., 2000. – С.570-579. (У 

чому специфіка релігійного мистецтва ?) 

15. Емоційний елемент віри. Вольовий компонент віри // Москалець 
В.П. Психологія релігії. – К., 2004. – С. 152-155. (Чим визнача-
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ється релігійність емоційних переживань, станів? Чому немож-

ливо створити віру вольовим зусиллям?) 

16. Істини буття Бога в релігії. Докази буття Бога // Академічне ре-
лігієзнавство. Підр. За ред. А.Колодного. – К., 2000. – С. 207-

216. (Розкрийте зміст таких основних філософських форм усві-
домлення Бога як теїзм, деїзм та пантеїзм).  

17. Наконечна О.П. Філософія та релігія як типи духовності. 
//Колізії синтезу філософії та релігії в історії вітчизняної філо-

софії (до 180-річчя Памфіла Юркевича та 130-річчя Семена 
Франка):Український часопис російської філософії. Вісник то-

вариства російської філософії при Українському філософському 
фонді. Вип.7 Полтава, 2007. С.71-81 (Розкрийте співвідношення 
між філософією та релігією) 

18. Фромм Э. Психоанализ – угроза для религии ? // Сумерки богов. 
Ред. А.А.Яковлева. – М., 1989. – С.208-221. 

19. Фромм Э.  Психоанализ и религия // Сумерки богов. Ред. 

А.А.Яковлева. – М., 1989. – С.157-175. 

20. Фромм Э.  Психоанализ и религия // Сумерки богов. Ред. 

А.А.Яковлева. – М., 1989. – С. 143-156. 

21. Психологічні особливості гуманістичної релігійної моралі // 

Москалець В.П. Психологія релігії. – К., 2004. – С. 127-135. (Об-

ґрунтуйте логіку меркантильно-егоїстичних мотивів релігійного 
альтруїзму). 

22. Ницше Ф. Антихристианин // Сумерки богов. Ред. 

А.А.Яковлева. – М., 1989. – гл. 1-2; 15-23. – С.17-19; 29-38. 

23. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. 
Ред. А.А.Яковлева. – М., 1989. – С. 319-331. 

24. Камю А. Абсурдный человек. Миф о Сизифе // Сумерки богов. 
Ред. А.А.Яковлева. – М., 1989. – С.222; 268-270; 305-308. 

25. Ницше Ф. Антихристианин // Сумерки богов. Ред. 

А.А.Яковлева. – М., 1989. – гл. 1-9. – С.17-24. (Обґрунтуйте по-

зицію автора кому належить майбутнє?). 

26. Августин Аврелій. Сповідь. – Сімферополь, 1998. – Кн.1. гл. – І-
ХХ. 

Тема для есе 
1. „Релігія – це система істин, здатних перетворити людину, котра 

їх сприймає” (А.Уайтхед). 
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2. „Пізнати Бога – це жити, служити йому – царювати” (Августин 

Блаженний). 

3. “Релігія – це певна форма колективного неврозу” (З.Фрейд). 

4. „Те, чим є для корабля керманич, для колісниці візник, для пісні 
заспівувач, для війська полководець і для держави закон, для 
світу є бог” (Аристотель). 

5. „Релігія – це віра в невидимі духовні істоти” (Е.Тейлор). 

6. „Поверхова філософія схиляє розум людини до безбожності, 
глибини ж філософії навертають розуми людей до релігії” 

(Ф.Бекон). 

7. “Релігія – це почуття священного” (Дж. Хакслі). 
8. „Як би Бога не існувало, його варто було б вигадати” 

(Ф.Вольтер). 

9. „Релігія – взагалі остання й найвища сфера людської свідомості, 
вона є та галузь, що в неї людина вступає, як у сферу абсолют-
ної істини” ( Г.Гегель). 

10. „Шукати Бога – означає розібратися у поняттях добра і зла” 

(Ф.М.Достоєвський). 

11. „Бог недосяжний для почуттів; але він закарбував свої риси у 

чуттєвих проявах; ми бачимо в них Бога, і наші почуття підно-

сять нас до нього” (Е.Кондільяк). 
12. „Релігія – це зустріч індивіда з Богом”(К.Барт). 
13. „Вчення моє полягає лише у тому, щоб мати чисте серце і лю-

бити ближнього як себе самого” (Конфуцій). 

14. „Бог створив людину, а людини відімстила йому тим же” (Воль-
тер). 

15. „По суті, між релігією і справжньою наукою не існує ні спорід-

неності, ні дружби, ні ворожнечі: вони на різних планетах” 

(Ф.Ніцше). 
16. „Релігія – це частина ідеалу в житті людському” (Е.Ренан). 

17. „Культ, якого вимагає Бог, є культ серця” (Ж.-Ж. Руссо). 

18. „Бог є прагнення людини до щастя, яке реалізовувалося у фан-

тазії ” (Л.Фейєрбах). 
19. „Ніщо не наближає людину до богів так, як здійснення добрих 

справ ” (Цицерон). 

20. „Пекло і Рай – на небесах, - стверджують ханджі. 
Я, в себе заглянув, упевнився в їх лжі: 
Пекло і Рай – не кола у палаці Всесвіту, 
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Пекло і Рай – це дві половини душі” (О.Хайям). 

21. “Релігія – це ритуальна культивація соціально прийнятих цінно-

стей” (Д.Фішер). 

22. .„Релігія є психологічною функцією людини. Істинність чи по-

милковість релігії визначаються  її корисністю чи шкідливістю 

для практики” (У. Джеймс). 
23. “Релігія – це будь-яка система мислення і дії, яка поділяється  

певною групою  людей і дозволяє індивідові вести осмислене 
існування, а  також  дає  йому об’єкт для  відданого служіння”  

(Е.Фромм). 

Література до модуля «Релігієзнавство» 

Базова література 
1. Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник. 4-те вид. - Львів, 2006 

2. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник/ В.Г.Кремень, 
В.В.Їльїн. - К., 2005. 

3. Нестеренко В.Г.Вступ до філософії: онотологія людини. Навч. 

посібник. –К., 1995,2005 

4. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. 

/за ред. Л.В.Губерського.  - К.:Знання, 2009 

5. Релігієзнавство: Навч.посіб. /за ред. В.Л.Петрушенко, 

О.П.Петрушенко – Львів. Новий світ, 2000,2006. 

6. Калінін Ю.А. Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К., 2002. – 

352с. 
7. Релігієзнавство: Підручник /За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка.-

К., Академія, 2000 

8. Академічне релігієзнавство. Під ред. А. Колодного. – К., 2000. 

 

Допоміжна література 
1. Бердяев Н.А. Мое философское мировоззрение//Философские 

науки. 1990, № 6. 

2. Бибихин В.В. Философия и религия //Вопросы философии.1992, 

№ 7. 

3. Горський В.С. Філософія в українській культурі (методологія та 
історія). К.,2001.  

4. Кримський С.Б. Запити філософських смислів. К., 2003. Р.1, П. 

5. Лосев И.Н.Миф и религия в отношении к рациональному по-

знанию. //Вопросы философии.1992, № 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18 

 

6. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М., 1992. 

С.14-41, 57-72. 

7. Наконечна О.П. Філософія як тип духовності //Український ча-
сопис російської філософії. Вісник товариства російської філо-

софії. Вип..1. К.. 2003. С.458-463. 

8. Наконечна О.П. Філософія та мистецтво як типи духовності 
//Наукові записки. Серія „Культурологія”. Вип..2. – Острог: 
Вид-во Національного університету „Острозька Академія”, 

2007. 

9. Наконечна О.П. Співвідношення філософії та мистецтва: сучас-
ний контекст //Актуальні проблеми духовності. Вип..8 – Кривий 

Ріг, 2007. 

10. Наконечна О.П. Філософія та релігія як типи духовності. 
//Колізії синтезу філософії та релігії в історії вітчизняної філо-

софії (до 180-річчя Памфіла Юркевича та 130-річчя Семена 
Франка):Український часопис російської філософії. Вісник то-

вариства російської філософії при Українському філософському 
фонді. Вип.7 Полтава, 2007. С.71-81 

11. Наконечна О.П. Філософія та особистість: особистість у філо-

софії //Вісник НУВГП. Вип2 (42) Ч.2. – Рівне, 2008 

12. На переломе: философские дискуссии 20-х годов: Философия и 

мировоззрение. - М., 1990. Р.І, П 

13. Памяти философа (о М.К.Мамардашвили) //Вопросы филосо-

фии.1991, № 6 

14. Пивоваров Д.В. Религия: сущность и обновление //Философские 
науки.1992, № 2 

15. Столович Л.Н. О „системном плюрализме” в философии 

//Вопросы философии. 2000, №9 

16. Торосян В.Г. Ценность философии //Вопросы философии.1993, 

№ 9 

17. Чижевський Д. Філософія і національність //Філософська і 
соціологічна думка.1990, № 10 

18. Шинкарук В.І. Філософія і сучасні історичні реалії 
//Філософська і соціологічна думка.1992, № 4 

19. Ясперс К. Философская вера //Смысл и назначение истории .М.. 

1991. С.420-431. 

20. Біблійна енциклопедія. – М., 1991. 
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21. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. Избр.пр. – 

М., 1990. 

22. Гараджа В.И. Протестантизм. – М., 1973. 

23. Грушевський М.С. З історії релігійної думки на Україні. – К., 

1992. 

24. Історія релігії в Україні: у 10 т. – К., 1996-2005. 

25. Киселев Г.С. Постмодерн и християнство // Вопросы филосо-

фии, 1999, № 2 

26. Любащенко В.І. Історія протестантизму в Україні. – Львів. – 

1995. 

27. Маркова Л.А. Теология в эпоху постмодернизма// , 2001, № 12. 

28. Релігієзнавчий словник. За ред. А. Колодного. – К., 1996. 

29. Русин П.В. Основи релігієзнавства. – Рівне, 1999. 

30. Саган О.Н. Національні прояви православ’я: український ас-
пект.-К.: Світ Знань, 2001. 

31. Сидорук В.Й., Шанюк В.І. та ін. Хрестоматія з релігієзнавства. 
Навч. посібник. – Рівне, 2005. 

32. Москалець В.П. Психологія релігії. – К., 2004 

33. Павлов С.В., Мезенцев К.В., та ін. Географія релігій. Навч. по-

сіб. – К., 1999. – 504 с. 
34. Остроухов В. Зло та насилля в релігійно-філософських концеп-

ціях // Філософська думка, 2000, № 2. 

35. Релігієзнавство. Навч. посіб. За ред. С.А. Бублика. – К., 2001. – 

496с. 
36. Релігієзнавство. Підр. За ред М.М. Заковича. – К., 2000. – 350с. 
37. Кучер О.Н., Семотюк О.П. Ислам. – Ростов-на-Дону, 2004. 

38. Максуд Р. Ислам. – М. – 2001. 

39. Лубський В.І.  Борис В.Д.  Мусульманське право.-К., 1997. 

40. Дайсзцу Судзуки. Две лекции о дзен-буддизме. - Иностранная 
литература, 1991 №1 

41. Дулуман Е. Буддизм – світова релігія // Людина і світ. – 1993. – 

№ 1. 

42. Вайнруб І. “Китайський”  буддизм. Словесний портрет сакраль-
ної культури китайської цивілізації // Людина і світ.-1999.-№ 3-

4.-С. 41-44. 

43. Вайнруб І. Мусульманський світ середньовіччя («словесний 

портрет» сакральної культури мусульманської цивілізації) // 

Людина і світ.-1999.- №5.- С.38-42. 
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44. Вайнруб І. Японський буддизм // Людина і світ.-1998.-№5-6.-С. 

37-42. 

45. Червона С. Іслам в Криму: історія і сучасність // Людина і світ.- 
1998.-№ 3.-С.2-10. 

46. Кундалинцев В. Параллели християнства и буддизма // Вопросы 

философии, 2001, № 3. 

47. Чорненький Я.Я.Практикум із релігієзнавства.Навч.посіб.-К., 

ЦНЛ, 2004-312 с. 
Модуль 2 «Логіка» 

Тема 4. Пізнання як філософська проблема 
Основні поняття і категорії: види пізнання, досвід, знання, су-
б'єкт, об'єкт, предмет, гносеологія, агностицизм, чуттєве пізнання, 
раціональне пізнання, скептицизм, релятивізм, догматизм, істина, 
заблудження, практика. 

План 
1. Осмислення проблеми пізнання у філософії. 
2. Види пізнання, рівні і форми пізнання. 
3. Пізнання і теорія істини. 

 

Контрольні питання 
1. Що  є предметом дослідження гносеології та які гносеологічні 

позиції Ви знаєте? 

2. Охарактеризуйте види пізнання, рівні та форми. 

3. Охарактеризуйте форми раціонально-логічного рівня пізнання. 
4. Назвіть основні принципи пізнання. 
5. Розкрийте основні концепції істини. 

Індивідуальні завдання 
1. Визначте основні філософські проблеми пізнання, прореферува-

вши статтю Мікешиної Л.А. “Філософія пізнання: діалог і син-

тез підходів” (Вопросы философии, 2001, № 4). 

2. Спробуйте пояснити, які переваги для осмислення пізнання дає 
трактування його як взаємодії суб'єкта та об'єкта, а в чому вияв-
ляються недоліки такого трактування? 

3. Як співвідносяться між собою “пізнання” і “знання”? 

4. Проаналізуйте уривок з твору Г.Гадамера “Істина і метод” ( 

Мир философии.Ч.1. с. 570-580) та розкрийте основні аспекти 

висловленого ним розуміння поняття “досвід”.  
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5. Звернувшись до позиції В.Соловйова (Мир философии. Ч.1. 

С.554-561) порівняйте поданий ним зміст понять із їх сучасним 

розумінням. 

6. Звернувшись до позицій Р.Декарта і Г.Лейбніца, В.Соловйова 
(Мир философии. Ч.1. С.498-499, 504-505, 556-557) розкрийте 
сутність раціоналізму. 

7. Охарактеризуйте позицію М.Бердяєва стосовно суті пізнання 
(Мир философии Ч.1. С.549-554). Визначте своє ставлення до 
неї. 

8. Чи можна розглядати істину як процес? Які характеристики пі-
знання і знання підтверджують це? Аргументуйте відповідь. 

9. Ф.Аквинський писав: “Істина – це ніщо інше, як узгодженість 
між розумом, що судить і тою реальністю, що стверджується”. 

Спробуйте оцінити це одне з найдавніших розумінь істини, зок-
рема – пояснити, що таке відповідність уявлень та  речей, як їх 
можна встановити? Чи може взагалі бути відповідність між ро-

зумовими конструкціями та дійсними речами? 

10. Прореферувавши уривок з праці П.Копніна “Гносеологічні та 
логічні основи науки” (Філософія: хрестоматія (від витоків до 
сьогодення).  К., 2009.- С.334-343) охарактеризуйте підходи до 
характеристики істини та її критеріїв. 

Реферування: Мир философии. Ч.1 с.480-483, 486-493, 498-499, 

583-586, 615-620, 639-641. 

                                 Література 
Базова: 1,2,3 

Допоміжна: 1-11 

 

Тема 5. Логіка: її сутність, зміст і закони  
Основні поняття і категорії: мислення, логіка, мова логіки, понят-
тя, обсяг і зміст поняття, судження, умовивід, закони логіки. 

План 
1. Предмет логіки та основні етапи її становлення і розвитку.  
2. Форми логічно-дискурсивного пізнання: поняття, судження та 

їх класифікація.  
3. Загальна характеристика законів логіки та особливості їх вико-

ристання в мисленні. 
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Контрольні питання 
1. Що таке логіка, коли вона виникла і які етапи пройшла у своєму 

розвитку? 

2. Які характерні риси правильного і неправильного міркування? 

3. Яке значення має логіка? 

4. Що таке поняття як форма мислення? Які існують логічні опе-
рації з     поняттями? 

5. Що таке судження і яка його роль у пізнанні? 

6. Що таке закон логіки? 

7. В чому зміст і сутність основних законів логіки? 

 

Індивідуальні завдання 
1. В чому полягає специфіка розуміння Аристотелем закону супе-

речності? (див. Чанышев А. История античной философии. – 

М., 1980. С.235-236). 

2. Розкрийте логічну проблематику суперечки про універсалії  в 
межах схоластичного напряму середньовічної філософії (див. 
Минто У. Дедуктивная и индуктивная логика. – Минск., 2002. 

С.116-127). 

3. В чому полягає специфіка відношення мислення та мови у логі-
ці? (див. Конверський А. Логіка. Традиційна та сучасна. – К., 

2004. С. 42-51) 

4. Які функції виконують поняття в процесі пізнавальної діяльнос-
ті? (див. Горский Д. Вопросы абстракции и образования поня-
тий. – М., 1984. С.127-131) 

5. Як ви розумієте вислів Л. Вітгенштейна: “В межах логіки нічого 
нового сказати неможливо”? 

                                                Література 
Базова: 4,5,6 

Допоміжна: 12-15 

 

Тема 6. Основні положення логіки дискурсу 
Основні поняття і категорії: умовивід, дедукція, індукція, анало-

гія, гіпотеза, софізм, паралогізм, парадокс, антиномія, доведення, 
спростування. 

План 
1. Умовивід як форма мислення.  
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2. Дедукція, індукція, аналогія та їх роль в процесі мислення  і пі-
знання.  

3. Поняття доведення та спростування: структура та види.  

Контрольні питання 
1. Що таке умовивід як форма мислення, і яка його логічна струк-

тура? 

2. Яка роль умовиводів у пізнанні? 

3. У чому полягає відмінність між індуктивними і дедуктивними 

умовиводами? 

4. Що таке умовивід за аналогією? 

5. Що таке доведення та спростування? 

1. Охарактеризуйте правила і помилки у доведенні та спростуван-

ні. 
Індивідуальні завдання 

1. В чому сутність критики Ф.Беконом логіки Аристотеля (див. 
Бекон Ф. Новый Органон// Бекон Ф. Собрание сочинений в 2т. – 

М., 1978 Т.2. С. 28-29) 

2. Якою є роль Г. Фреге в становленні сучасної логіки? (див. Су-

ровцев В. О логико-философских взглядах Готлоба Фреге// 
Фреге Г. Логико-философские труды. – Новосибирск., 2008. С. 

5-27) 

3. В чому полягає важливість індуктивного умовиводу для науко-

вого пізнання? (див. Минто У. Дедуктивная и индуктивная ло-

гика. – Минск., 2002. С. 257-312) 

4. Якими, за Аристотелем, є головні помилки процесу софістично-

го доведення? (див. Аристотель. О софистических опроверже-
ниях// Аристотель. Собрание сочинений в 4т. – М., 1977-1978 

Т.2. С. 533-556) 

Література 
Базова: 4,5,6 

Допоміжна: 12-15 

Література до модуля 2 «Логіка» 

Базова 
1. Філософія. Навчальний  посібник. За ред. Надольного І.Ф.- К.,  

2006 

2. Філософія. Курс лекцій. За ред. Бичка І.В.- К., 1994, 2002 

3. Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник. 4-те вид. - Львів, 2009 

4. Тофтул М.Г. Логіка: Підручник для студентів ВНЗ. – К., 2003. 
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5. Хоменко І.В, Алексюк І.А. Основи логіки. Підручник – К., 1996. 

6. Жеребкін В.Є. Логіка. Підручник для студентів – К., 

2005,2006,2008 

 

Допоміжна  
1. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. 

/за ред. Л.В.Губерського.  - К.:Знання, 2009. 

2. Мир философии. Ч.1. розд. 4.-М., 1991. 

3. Петрушенко В.Л. Епістемологія як філософська теорія знання – 

Львів, 2000. 

4. Ильин В.В. Теория познания. Введение. Общие проблемы.- М., 

1993, гл.1. 

5. Ойзерман. Принцип познаваемости мира// Философские нау-

ки.1990, № 10. 

6. Хабермас Ю.Познание и интерес// Философские науки.-1990.-

№1. 

7. Хайдеггер М.О сущности истины//Философские науки.-189.-

№4. 

8. Микешина Л.А.Философия познания.- М., 1990. 

9. Микешина Л.А. Философия познания: диалог и синтез подходов 
// Вопросы философии. 2001, № 4. 

10. Рассел Б. Человеческое познание.- К., 1997. 

11. Шевелев С.П. Практическое познание как философско-

методологическая проблема.// Философские науки, 1990, № 3. 

12. Конверський А.Є. Логіка: Підручник для студентів ВНЗ. – К., 

2004. 

13. Бандурка О.М., Тягло О.В. Курс логіки. Підручник. – К., 2002 

14. .Конверський А.Є. Логіка: Традиційна та сучасна. – К., 2004.  

15. Минто У. Дедуктивная и индуктивная логика. – Минск., 2002. 

 

Питання для підсумкового контролю з модулів «Релігі-
єзнавство», «Логіка» 

1. Розкрийте найсуттєвіші риси міфологічного, релігійного світо-

гляду, та їх відмінність від філософського світогляду . 
2. Розкрийте специфічні риси філософського мислення . 
3. Розкрийте основні аспекти співвідношення філософії та світо-

гляду . 
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4. В чому виявляється взаємозв'язок філософії і науки, філософії і 
релігії? 

5. В чому  полягає життєве призначення філософії ? 

6. Чим обумовлюється багатоманітність форм і способів буття фі-
лософії? 

7. В чому полягає природа релігії? 

8. Охарактеризуйте основні філософські концепції релігії 
9. Назвіть та охарактеризуйте  елементи первісних вірувань. 
10.  Як виникли національні релігії ? Які національні релігії ви зна-

єте ? 

11. Які соціальні функції релігії? 

12. Перерахуйте елементи структури сучасних релігій. Який між 

ними взаємозв'язок? 

13. Які типи релігійних організацій ви знаєте і яке їх призначення? 

14. Коли і де виник буддизм? 

15. Які особливості буддизму та ісламу зближують їх з іншими сві-
товими релігіями? 

16. Назвіть основні ідеї буддизму. 
17. Які ви знаєте напрямки буддизму? 

18. Які історичні, соціально-економічні передумови виникнення іс-
ламу? 

19. Які основні віросповідні ідеї ісламу та його течії? 

20. Що таке християнство і чому вчить християнська релігія? 

21. Причини розколу в християнській церкві 1054 р. і його наслід-

ки. 

22. Дайте характеристику православ’я як різновидності християнс-
тва. 

23. В прийнятті яких фундаментальних світоглядних принципів 
єдині православ’я і католицизм? 

24. В чому відрізняється культова і богослужбова практика правос-
лав’я і католицизму? 

25. Які причини призвели до виникнення Реформації? 

26. Назвіть основні принципи протестантизму. 
27. Що являється спільним у віровченні протестантських церков? 

28. Пізній протестантизм та його різновиди. 

29. В чому особливості нетрадиційних культів? 

30. Які існують новітні релігійні течії? 
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31. Що  є предметом дослідження гносеології та які гносеологічні 
позиції Ви знаєте? 

32. Охарактеризуйте види пізнання, рівні та форми. 

33. Охарактеризуйте форми раціонально-логічного рівня пізнання. 
34. Назвіть основні принципи пізнання. 
35. Що таке істина? Розкрийте основні концепції істини. 

36. Що таке логіка, коли вона виникла і які етапи пройшла у своєму 
розвитку? 

37. Які характерні риси правильного і неправильного міркування? 

38. Яке значення має логіка? 

39. Що таке поняття як форма мислення? Які існують логічні опе-
рації з поняттями? 

40. Що таке судження і яка його роль у пізнанні? 

41. Що таке закон логіки? 

42. В чому зміст і сутність основних законів логіки? 

43. Що таке умовивід як форма мислення, і яка його логічна струк-
тура? 

44. Яка роль умовиводів у пізнанні? 

45. У чому полягає відмінність між індуктивними і дедуктивними 

умовиводами? 

46. Що таке умовивід за аналогією? 

47. Що таке доведення та спростування? 

48. Охарактеризуйте правила і помилки у доведенні та спростуван-

ні. 
Модуль 3 «Філософія» 

Тема 7. Типологія філософських систем 

Заняття 1 

Основні поняття і категорії: душа, тіло, теоцентризм, атомізм, на-
турфілософія, теїзм, атеїзм, космоцентризм, схоластика, томізм, ме-
тафізика, неоплатонізм, логіка, етика, мікрокосм, макрокосм, буття, 
світ, ідеї, номіналізм, реалізм. 

План 
1. Виникнення філософії. 
2. Східна ( Індія, Китай) і західна ( античність) парадигми філосо-

фування. 
3. Особливості середньовічної філософії. 
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Заняття 2 

Основні поняття і категорії: антропоцентризм, пантеїзм, емпі-
ризм, раціоналізм, субстанція, дуалізм, деїзм, атеїзм, агностицизм, 

механістичний матеріалізм, діалектика, метафізика, антропологіч-

ний матеріалізм, відчуження, свобода, гуманізм, матеріалістична ді-
алектика, матеріалістичне розумінню історії, натурфілософія. 

План 
1.   Основні риси і особливості філософії Відродження. 
2. Утвердження основ класичного типу раціональності в філософії 

Нового часу  ( ХУ11 – ХУШ ст.) 
3. Німецька класична філософія як втілення класичного типу раці-

ональності. 
4. Філософія марксизму як втілення соціальної раціональності. 

Контрольні питання 
1.   Чому історія філософії вивчається в курсі сучасної філософії? 

2.   Де, коли, як і чому виникла філософія? 

3.   Що являє собою стародавня китайська філософія: в чому її спе-
цифіка та які були її основні ідейні здобутки? 

4.   В чому специфіка давньої індійської філософії і чому  навчали її 
основні школи? 

5.   В чому своєрідність античної філософії і яким були її фундамен-

тальні проблеми? 

6.   Охарактеризуйте специфіку східного і західного типів філосо-

фування . 
7.   В чому історичне значення філософії Сократа? 

8.   Розкрийте зміст основних ідей середньовічної схоластики. 

9.   В чому суть і роль розуміння відношення віри і розуму у вченні 
Фоми Аквінського? 

10.  В чому полягає новизна основних ідей і тенденцій гуманізму 
Ренесансу? 

11.  В чому відмінність філософії Нового часу від попередніх етапів 
її розвитку? 

12.  Охарактеризуйте особливості проблематики філософії ХУ11 ст. 
та доби Просвітництва. 

13.   Які основні особливості німецької класичної філософії? 

14.   В чому полягає  специфіка і роль марксистської філософії? 
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Індивідуальні завдання 
1. Уважно проаналізуйте судження одного з авторитетів у галузі 

порівняльного аналізу східних та західних цивілізацій Рене Ге-
нона ( Див. Петрушенко В.Л. Філософія.-К.-Л., - 2003 р.-С. ). Які 
особливості західних на східних цивілізацій виділяє Р. Генон? 

2. Охарактеризуйте специфіку східного і західного типів філосо-

фування, опрацювавши статті Теклюк А. “ Проблема синтезу 
західної та східної парадигми пізнання” (Філософська думка, 
2000. № 2) та Хамидова А. “Философия Востока и философия 
Запада” ( Вопросы  философии, 1999. № 2). 

3. Ознайомтеся з роботою В. Соловйова “Історична доля філосо-

фії” (Вопросы философии.1988, № 8). Виявіть його думку, щодо 
спільних та відмінних рис, властивих східній та західній філо-

софії. 
4. Опираючись на аналіз  літератури підготуйте повідомлення про 

канонічні джерела, провідні ідеї та напрямки розвитку філософії 
Стародавнього Китаю. 

5. Підготуйте повідомлення на тему: “Суть вчення Платона про 
буття”, використавши при цьому фрагменти його діалогу “Бан-

кет” ( Читанка з історії філософії. Кн.1. С. 131-141). 

6. Звернувшись до уривку з праці Аристотеля (див.: Філософія: 
хрестоматія (від витоків до сьогодення). С.87-97), розкрийте 
зміст його категоріальної системи. 

7. «Два шляхи існують і можуть існувати для відшукання та відк-
риття істини. Один відразу починається від відчуттів та частко-

вого до найзагальніших аксіом та, йдучи від …непохитної їх іс-
тинності, обговорює середні аксіоми. Цим шляхом користують-
ся і нині. Інший же шлях – виводить аксіоми з відчуттів і част-
кового, піднімаючись безперервно і поступово. Поки нарешті не 
приходить до найзагальніших аксіом. Це шлях істинний. Але ще 
не випробуваний» (Ф. Бекон).  

            Порівняйте описи двох шляхів пізнання. Простежте. Які ета-
пи у використанні кожного методу виділяє автор, і зв’ясуйте рі-
зницю між цими шляхами пізнання. Чим. На Вашу думку, мож-

на виправдати протиставлення цих шляхів? Який з наведених 
шляхів пізнання виражає суть емпіризму, а яки – раціоналізму? 

Використайте свої знання з природничих наук, а також досвід 
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лабораторних робіт, щоб навести приклади кожного з шляхів пі-
знання. 

8. Охарактеризуйте суть методу Р.Декарта, прореферувавши ури-

вок з його праці (див.: Філософія: хрестоматія (від витоків до 
сьогодення). С.59-73). 

9. «Оскільки відчуття нас інколи обманюють, я прийняв за необ-

хідне припустити. Що немає жодної речі, яка б була такою, 

якою нам уявляється…Приймаючи до уваги, що кожне уявлен-

ня, яке ми маємо у стані бадьорості. Може з’явитись нам і уві 
сні, при тому, що це є дійсність, я вирішив уявити собі, що все, 
що будь-коли спадало мені на думку, не більш істинне, ніж 

примари моїх снів. Але відразу ж я звернув увагу на те, що в 
цей самий час, коли я схилявся до думки про ілюзорність всього 
на світі, було необхідно, щоб я сам, міркуючи таким чином, дій-

сно існував. І зазначаючи, що істина «Мислю, отже існую» на-
стільки тверда і безсумнівна, що навіть найбільш навіжені при-

пущення скептиків не можуть її похитнути, я прийшов до ви-

сновку, що можу без побоювань прийняти ї за перший принцип 

шуканої мною філософії» (Р.Декарт). 
         Уважно прочитайте наведене міркування. Як можна витлума-

чи ти або пояснити своїми словами висловлювання «Мислю. 

Отже існую»? Як ця теза вплинула на подальший розвиток фі-
лософії? 

10. «Монада …є…проста субстанція, що входить до складу склад-

них; проста – значить така. Що не має частин. Із необхідністю 

повинні існувати прості субстанції, тому що існують прості суб-

станції, тому що існують складні, бо складна субстанція 
є…зібрання або агрегат простих (монад). Кожна монада необ-

хідно повинна відрізнятися від іншої. Бо ніколи не буває у при-

роді двох істот…у котрих не можна було би відмінності…Всяке 
створене буття – а, отже, і створена монада, - підлягає зміні 
і…такі зміни у монаді є безперервними. Нічого іншого не мож-

на знайти у простій субстанції…, крім сприймань та їх змін. І 
тільки в них…є всі внутрішні дії простих субстанцій» 

(Г.В.Лейбніц).  

           Чи відповідає поняття «монада» у Г.Лейбніца поняттю 

«атом» у Демокріта? У наведеному тексті монада тлумачиться 
як матеріальне утворення чи як матеріальне утворення чи як 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

30 

 

елемент духовного світу? Порівняйте вихідні онтологічні ідеї 
Б.Спінози та Г.Лейбніца: в чому вони співпадають, чим доко-

рінно відрізняються? Якою мірою ці ідеї можна використати в 
наш час для пояснення дійсності? 

11. Розкрийте основні риси та принципи раціонального мислення, 
які формулює Г.В. Лейбніц (Мир философии. Ч.1. С. 327-329, 

504-505, 622-628 та Ч.2. С. 180-182). 

12. Розкрийте принципи філософії І.Канта, прореферувавши уривок 
з його роботи “Критика чистого розуму” (див. Філософія: хрес-
томатія (від витоків до сьогодення). С.311-320) 

13. Виділіть основні проблеми філософського вчення Л.Фоєрбаха, 
звернувшись до його праць (див.: Філософія: хрестоматія (від 

витоків до сьогодення). С.250-260). 

14. Звернувшись до праці К.Маркса “До критики політичної еконо-

мії” (Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення). С.414-

418) охарактеризуйте сутність матеріалістичного розуміння іс-
торії. 

15. Прореферувавши розділи праці М. Бердяєва (“Истоки и смысл 
русского коммунизма. – М., 1990. Р.5,7), підготуйте повідом-

лення про сильні та слабкі сторони марксизму. 
                                                Література 
Базова: 1-4,6,7,10 

Допоміжна: 1-12 

 

Тема 8. Сучасна філософія: основні напрями та ідеї  
Основні поняття і категорії: сцієнтизм, антисцієнтизм, позити-

візм, неопозитивізм, структуралізм, ірраціоналізм, психоаналіз, ек-
зистенціалізм, персоналізм, неотомізм, філософська антропологія, 
парадигма, філософія життя, тейярдизм, герменевтика. 

План 
1. Становлення нової світоглядної парадигми в філософії ХХ сто-

ліття. 
2. Проблема наукового знання і мови в філософії ХХ ст.: неопози-

тивізм, постпозитивізм, структуралізм, герменевтика, прагма-
тизм. 

3. Нова постановка проблеми “людина-світ” у філософії  другої 
половини Х1Х- ХХ ст.: філософія життя, психоаналіз, персона-
лізм, екзистенціалізм, філософська антропологія. 
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4. Особливості релігійної філософії ХХ ст. 
Контрольні питання 

1. Які особливості філософської парадигми, що формується в пос-
ткласичній філософії? 

2. Охарактеризуйте основні напрями філософії ХХ ст. 
3. Охарактеризуйте основні ідеї позитивізму. 
4. В чому сутність і значення психоаналітичної філософії? 

5. Назвіть представників і охарактеризуйте основні ідеї екзистен-

ціалізму. 
6. Якими є основні течії та особливості релігійної філософії ХХ 

ст.? 

7. Що таке філософія постмодернізму? 

Індивідуальні завдання 
1. Охарактеризуйте специфічні риси некласичного типу філософу-

вання, ознайомившись із статтею Мільдон В. (Ни Афины ни 

Иерусалим. Еще раз об екзистенциальной философии // Вопро-

сы философии.2002, № 3). 

2. На основі опрацювання статті Козлової М.С. (Витгенштейн: но-

вый образ философии //Вопросы философии. 2001, № 7) розк-
рийте суттєві зміни в філософському мисленні ХХ ст. 

3. Виділіть основні риси позитивізму звернувшись до позиції 
Л.Вітгенштейна (див.: Філософія: хрестоматія (від витоків до 
сьогодення). С.403-413). 

4. Розкрийте сутність герменевтики, звернувшись до уривку з пра-
ці Г.Гадамера (див.: Філософія: хрестоматія (від витоків до сьо-

годення). С.377-390). 

5. Прореферувавши уривки з робіт філософів (Див.: Читанка з іс-
торії філософії.Кн.6.Зарубіжна філософія. -К., 1996. С. 12-22, 

31-44, 50-71, 100-114, 114-130, 131-144, 146-154, 159-165. 167-

178, 179-194, 196-213, 219-227, 228-238) розкрийте зміст основ-
них ідей тих філософських напрямів, які вони представляють. 

6. Окресліть підходи до тлумачення людини М.Бердяєва, Ж.-

П.Сартра, Е.Фрома, М.Ґайдеггера, М.Шелера, звернувшись до їх 

творів (Див.: Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогоден-

ня). С.206-216, 261-279; Мир философии. Ч.2.. С.48-86). 

Література 
Базова: 1-4,6,7,10 

Допоміжна:13-18,40, 43-45,48 
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Тема 9. Філософська думка України 
Основні поняття і категорії: ісихазм, патристика, любомудріє, на-
турфілософія, споріднена праця, „три світи”, „дві натури”, філосо-

фія серця, деїзм, дуалізм. 

План 
1. Зародження, основні етапи та особливості розвитку філософсь-

кої думки України. 

2. Специфіка філософських поглядів в докласичну добу. 
3. Особливості філософської культури в творчості філософів кла-

сичної доби. 

4. Філософія України в ХХ століття. 
Контрольні питання 

1. Які витоки і основні риси світогляду Київської Русі? 

2. Охарактеризуйте основні філософські ідеї Києво-Могилянської 
академії. 

3. В чому полягає особливість філософських поглядів 
Г.Сковороди? 

4. Що таке „філософія серця» і хто розвивав ці ідеї? 

5. Які основні філософські погляди розвивались на Україні в Х1Х 

столітті? 

6. Охарактеризуйте філософські погляди Д.Чижевського. 

 

Індивідуальні завдання 
1. Спробуйте описати світогляд Володимира Мономаха та визна-

чити у ньому місце людини в ставленні до Бога, прочитавши 

«Лист Володимира Мономаха до Олега Святославовича». (Лю-

дина і довкілля. Антологія. Кн.2. С. 27-28). 

2. Охарактеризуйте, як тлумачить Іларіон Київський природу лю-

дини до і після навернення до християнства, звернувшись до 
уривку з його роботи «Про закон і благодать». (Історія філософії 
України. Хрестоматія. С.8-22). 

3. Опрацювавши уривок з праці  С.Оріховського «Напучення 
польському королеві», спробуйте визначити основні погляди 

філософа на: 
- державу; 
- форми політичного управління; 
- значення закону ( природне право); 

- якими повинні бути особисті якості правителя. 
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(Див.:Історія філософії України. Хрестоматія.С.109-118). 

4. Уважно прочитавши уривок з «Зеркальця богослові» К. Транк-
віліона-Ставровецього визначте основну суть вчення про пер-

шооснови. Хто з західно-європейських філософів уже вислов-
лював подібні думки? В чому виявляються елементи ренесанс-
ного гуманізму у творчості автора? Відповідь аргументуйте. 
(Див.: Історія філософії України. Хрестоматія.С.88-100). 

5. Звернувшись до уривку з праці Ф.Прокоповича «Натурфілосо-

фія, або Фізика» обґрунтуйте, в чому, на думку автора, природа 
збігається з мистецтвом і в чому полягає їх відмінність. (див.: 
Людина і довкілля. Антологія. Кн.2. С. 119-123). 

6. Визначте основні причини походження філософії. опрацювавши 

уривок з «Курсу лекцій з філософії» Г.Щербицького. (Див.: Іс-
торія філософії України.Хрестоматія.С.230-233). 

7. Опрацювавши уривок з твору Г.Сковороди «Начальная дверь ко 
хрістіанскому добронравію» дайте аргументовану відповідь на 
питання: 

- чи існують світові природи (натури) окремо одна від одної, чи мо-

же тілесна натура адекватно, правильно і точно виразити сут-
ність духовної? 

- на які риси і особливості людини акцентує увагу філософ? 

- які найважливіші умови досягнення людиною її життєвого щастя? 

У чому саме полягає це щастя? 

(Див.: Людина і довкілля. Антологія. С.145-153). 

8.   Обґрунтуйте, в чому проявляється антропоцентризм 

Т.Г.Шевченка, опрацювавши працю Д.Чижевського «До світо-

гляду Шевченка». (Див.: Історія філософії України. Хрестома-
тія.с.328-334). 

9.   Звернувшись до уривку з праці П.Юркевича «Серце і його зна-
чення в духовному житті людини за вченням слова Божого» 

(Див.: Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення). 
С.491-501), розкрийте в чому полягає кордо центризм філософа, 
яким чином він витлумачує природу людського серця? До ду-
мок якого українського філософа приєднується у даних мірку-

ваннях П.Юркевич? 

10. Ознайомившись з уривком праці В.Лесевича «Філософія історії 
на науковому грунті», визначте чим на думку філософа є пози-
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тивна філософія та якими є її «осново начала». (Див.: Історія фі-
лософії України. Хрестоматія.с. 359-363). 

11. Уважно опрацювавши уривки з праць Г.Челпанова «Мозок і 
душа» та «Проблема сприймання простору в зв'язку із ученням 

про апріорність та вродженість». Визначте: яку філософську ди-

сципліну він висував в якості найпершої та провідної. З думка-
ми якого представника німецької класичної філософії співпада-
ли його міркування? Відповідь аргументуйте. (Див.: Історія фі-
лософії України. Хрестоматія.с.364-371). 

12. Звернувшись до праці О.Потебні «Думки і мова» (Див.: Філосо-

фія: хрестоматія (від витоків до сьогодення). С.391-402) охарак-
теризуйте його вклад у філософію мови. 

13. Опрацювавши уривок з праці І.Франка «Поза межами можливо-

го», визначте, які чинники І.Франко вважає найпершими чинни-

ками суспільного прогресу та який орієнтир для індивідуальної 
діяльності висуває автор. Чи є він актуальним для покращення  
сучасної ситуації в Україні? Обґрунтуйте власну точку зору. 
Див.:Історія філософії України.Хрестоматія.с.405-407). 

14. Уважно вчитайтесь в уривок Д.Донцова «Націоналізм» і визнач-

те прихильником яких філософів був Д.Донцов. Якою мірою 

можна вважати його міркування виправданими. Оцініть їх істо-

ричну та сучасну значущість. (Див.: Історія філософії Украї-
ни.Хрестоматія.с.435-446). 

15. Звернувшись до уривку з праці Д.Чижевського «Філософія і на-
ціональність», дайте аргументовану відповідь на питання: 

- що таке національна особистість і яке її значення; 
- в якому відношенні перебувають явище загальнолюдського і на-

ціонально – культурного. Як Ви розумієте твердження про те, 
що національна однобічність має вічне, загальне значення? 

(див.: Людина і довкілля.Антологія.с.330-333). 

16. Ознайомившись з уривком праці В.Вернадського «Декілька слів 
про ноосферу» проаналізуйте, чи виправдались передбачення та 
твердження філософа? Чи функціонує в наш час особлива скла-
дові біосфери – ноосфера? Що приніс сучасному людству нау-

ково – технічний прогрес? (Див.:Людина і довкілля. Антоло-

гія.с.426-428).  
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Література 

Базова: 4,5,6,7 

Допоміжна: 19-27 

 

 

Тема 10. Філософське розуміння буття і свідомості 
Заняття 1. Філософське розуміння буття  

Основні поняття і категорії: світ, буття, матерія, субстанція, сві-
домість, універсум, рух, спокій, розвиток, прогрес, простір, час, ду-

алізм, монізм, плюралізм, детермінізм, діалектика, метафізика, дог-
матизм, суперечність, картина світу, 
синергетика. 

План 
1. Буття, світ, універсум: їх філософський сенс. 
2. Поняття єдності та багатоманітності світу. Поняття субстанції 

та матерії. 
3. Просторово-часові характеристика світу в науці та історії куль-

тури. 

4. Ідея розвитку та її філософське розуміння. Діалектика та синер-

гетика як концепції розвитку. 
 

Заняття 2. Духовні виміри людського буття  

Основні поняття і категорії : дух, душа, свідомість, спілкування, 
мова, ідеальне, інформація, цілепокладання, творчість, свідоме, не-
свідоме, надсвідоме, самосвідомість, психіка, предметність, ціліс-
ність, діяльність, знання, ментальність, духовність, тип духовності, 
релігія, мораль, мистецтво, національна свідомість. 

План 
1. Дух, душа, свідомість та їх філософське тлумачення. 
2. Структура і властивості свідомості. Свідомість і мова. 
3. Самосвідомість: її природа і специфіка. 
4. Національна самосвідомість та її особливості. 

Контрольні питання 
1. В чому полягає філософський зміст проблеми буття? 

2. Яка відмінність в осмисленні проблеми буття в східній і захід-

ній філософії? 

3. Особливості підходів до проблеми буття в класичній та некла-
сичній філософії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

36 

 

4. Як співвідносяться категорії  “ буття”,” матерія “і “субстанція”? 

5. Що таке простір та час? Як змінилось їх тлумачення в ХХ ст.? 

6. Як співвідносяться поняття “рух” та “розвиток”? 

7. Що таке  “діалектика”, які Ви знаєте форми діалектики? 

8. В чому особливість синергетичного підходу до розуміння світу? 

9. Що таке картина світу, які існують картини світу? 

10. Як співвідносяться поняття “дух”, “душа”, “духовність”? 

11. Що таке свідомість та які її суттєві характеристики? 

12. Охарактеризуйте структуру і функції свідомості. 
13. В чому виражається ідеальність свідомості? 

14. Що таке самосвідомість і яка  її структура та роль у взаємодії 
людини і світу? 

15. В чому полягає філософський смисл вчення про несвідоме? 

Індивідуальні завдання 
1. Обґрунтуйте, в чому полягає відмінність між поняттям “буття” 

та поняттям “все існуюче”. Аргументуйте, чому філософське 
розуміння дійсності не може задовольнитися поняттям “все іс-
нуюче”. 

2.  Проаналізуйте уривки з робіт М.Хайдеггера та Р.М. Цапера ( 

Див. “Практикум з філософії. Навчальний посібник. Львів, 
2003.с. 150). Виділіть аспекти, що характеризують фундамента-
льність та людиновимірність проблеми буття. 

3.  Підготуйте доповідь на тему:  ”Особливості некласичного розу-

міння буття” на основі опрацювання статті Кагана М.С.  («Ме-
таморфозы бытия и небытия. К постановке вопроса //Вопросы 

философии, 2001, № 6).  Розкрийте позиції автора щодо місця 
онтології в системі філософського знання. 

4. Опрацювавши фрагменти роботи Аристотеля “Метафізика” (Див. 
Мир философии.Ч.1. с. 184-190 та 282-283), розкрийте розуміння 
ним буття та  його основ. Яке значення має вчення Аристотеля 
для розробки  проблематики філософського розуміння світу? 

5. Проаналізувавши  фрагменти роботи Соловйова В.С. (Див.:Мир   
философии. Ч.1. С.. 217-219), обґрунтуйте  його вклад в розуміння 
поняття “матерія”. 

6. Здійсніть порівняльний аналіз вирішення проблеми буття в історії 
філософії: античній, середньовічній та новоєвропейській. 
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7. Розкрийте тлумачення буття та часу М.Бердяєвим, звернувшись 
до уривків з його робіт ( Мир философии.Ч.1. С. 225-238; та На 
переломе : философские дискуссии 20-х годов. С. 402-410) 

8. Охарактеризуйте сучасні підходи до  розуміння світу, використа-
вши праці І.Пригожина (див.:“Філософія нестабільності” // Воп-

росы философии. 1991, № 6 та Філософія: хрестоматія (від вито-

ків до сьогодення). С.344-353). 

9.Що таке життєвий світ? Яке місце це поняття займає в осмисленні 
взаємозв'язку людини і світу? (Див. Э. Гуссерль Кризис европей-

ских наук и трансцендентальная феноменология. //Вопросы фило-

софии , 1992, № 7, С. 141-146; Наконечна О.П. Естетичне як тип 

духовності – Рівне, 2002, С. 45-47) 

10.Розкрийте розуміння духу і духовності у філософії Гегеля 
(Див.:Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення). С.480-

490).  

11.Охарактеризуйте особливості підходу до проблеми духовності в 
роботі Е. Гуссерля “Криза європейського людства і філософія”  

(Див.:Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. Хрестоматія.-
К, 1996.С. 63-94). 

12.Яке співвідношення існує між свідомістю і душевним життям на 
думку С.Франка (Див.:Філософія: хрестоматія (від витоків до сьо-

годення). С.502-513. Висловте свою позицію. 

13.Охарактеризуйте позицію М.Мамардашвілі, прореферувавши йо-

го статтю “Свідомість як філософська проблема” (Див.: Вопросы 

философии, 1990, № 10). 

14.Прореферуйте статтю Кравченко П. “Бівалентність світоглядної 
природи духовності та свідомості” (Філософська думка, 2000 р., 
№ 3, с. 143-155), визначте її основні положення і аргументуйте 
своє ставлення до них. 

15.Охарактеризуйте основні концепції походження свідомості (Див. 
Петрушенко В.Л. Філософія. –К, 2002, с. 291-296). 

16.Обгрунтуйте, чи можна поставити знак тотожності між процеса-
ми походження свідомості та процесами походження людини? Як 
що можна, то в чому сенс існування відмінних назв цих процесів? 

Якщо не можна, то в чому полягає відмінність між ними? 

17.Розкрийте структуру свідомості, звернувшись до праці З.Фройда 
“Я та Воно”(Див.:Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогоден-

ня). С.293-302). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

38 

 

18.Ознайомившись з роботою К.Юнга “Архетипи колективного не-
свідомого. Вибрані праці з психології” (Читанка з історії філософії: 
у 6-ти кн. Кн.6) покажіть взаємозв'язок свідомого і несвідомого в 
структурі особистості і зв'язок останнього з поняттям “менталь-
ність”. 

19.Прореферуйте статтю В.Зінченка і виділіть основні проблеми 

для обговорення (“Размышление о душе и ее воспитание”// Вопросы 

философии, 2002,№ 2.). 

20.Охарактеризуйте природу ідеального. (Див.: Філософія: хресто-

матія (від витоків до сьогодення). С.303-309).  

Література 

Базова: 1-4,6,8,10 

Допоміжна: 28-40,43 

 

Тема 11 Проблема людини у філософії 
Основні поняття і категорії: людина, буття, життя, існування, ан-

тропосоціогенез, індивід, індивідуальність, особа, особистість, соці-
алізація, свобода, вибір, необхідність, відповідальність, творчість, 
відчуження, життя, сутнісні сили людини, смерть, безсмертя, сенс 
життя, людство. 

Заняття 1 

План 
1. Сутність людини в історико-філософському контексті. Есенцій-

ний та екзистенційний підходи до тлумачення сутності людини. 

2. Проблемність людського буття. 
3. Буття людини як буття можливого : творчість, свобода, вибір, 

відповідальність. 
 Заняття 2 

План 
1.Проблема достотності людського буття. Відчуження: способи йо-

го осмислення і подолання. 
2.Проблема сенсу життя і способи його філософського осмислення. 

Контрольні питання 
1. В чому відмінність есенційного та екзистенційного підходів в 

тлумаченні сутності людини? 

2. Що таке антропосоціогенез? 

3. В чому виявляється проблемність людського буття? 
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4. Як співвідносяться поняття “особа”, “особистість”, “індивід” та 
“індивідуальність”? 

5. В чому проявляється багатоманітність та багатовимірність люд-

ського буття? 

6. Процес соціалізації особистості: в чому його суть та якими 

шляхами він здійснюється? 

7. Окресліть основні підходи до проблеми сенсу буття людини. 

8. Який зміст вкладається в поняття “свобода особистості”? 

9. Що таке відчуження особистості, як і його причини та шляхи 

подолання? 

10. В чому виявляється зміст проблема достотності людського бут-
тя? 

11. Що робить людину особистістю? 

 

Індивідуальні завдання 
1. Ознайомившись зі статтею Дж. Лакса “О плюрализме человече-

ской природы” (Вопросы философии, 1992, № 10), охарактери-

зуйте суперечливість осмислення людської природи. 

2. Спробуйте дати загальну оцінку основним концепціям похо-

дження людини і поясніть , чому в різних версіях походження 
людини так чи інакше проглядається сперечання еволюціонізму 
та креаціонізму? (Див. Петрушенко В.Л. Філософія. К. 2006. 

С.306-312). Як Ви вважаєте, якою мірою біблійна версія творен-

ня людини може бути прийнята сучасною наукою?  

3. Які риси, на Вашу думку, роблять людину людиною? 

4. Прокоментуйте два положення Ж.-П. Сартра: “Існування люди-

ни передує її сутності”, “Людина постійно знаходиться поза са-
мою собою. Саме проектуючи себе та втрачаючи себе на зовні, 
вона існує як людина”. В якому сенсі людина знаходиться поза 
собою? Якими прикладами Ви можете підтвердити тезу про те, 
що існування передує сутності людини? (Див.: Читанка з історії 
філософії. Кн.6.-Зарубіжна філософія ХХ століття. С. 132-138.). 

5. Сформулюйте основні позиції щодо людини, висловлені Е. 

Фромом, і обґрунтуйте своє ставлення до них. (Див.: Э.Фромм  

Душа человека. С.370-374; Філософія: хрестоматія (від витоків 
до сьогодення). С.270-279). 

6. М. Шелер. писав, що як особистість людина підноситься над 

протилежністю організму та навколишнього світу. (Див.: Чита-
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нка з історії філософії.Кн.6.-Зарубіжна філософія ХХ століття.-
С.132-138; Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення). 
С.261-269). Наведіть аргументи М.Шелера і своє ставлення до 
цієї проблеми. 

7. Наведіть аргументи на користь твердження К. Ясперса : “Бути 

людиною – це бути вільним”. Розкрийте деякі інші спроби тлу-

мачення сутності людини, скориставшись роботою К.Ясперса  ( 
“Смысл и назначение истории” С. 442-445). 

8. Обґрунтуйте, в чому відмінність гуманістичного тлумачення 
свободи від практично-волюнтаристського? (Див.: Нестеренко 
В.Г. –С. 173-176). Який зв'язок існує між свободою та відпові-
дальністю? 

9. Що являє собою відчуження як стан людського буття і як та ким 

проблема відчуження осмислювалась в історико-філософських 
дослідженнях. (Див.: Льовкіна О.Г. Відчуження людини у соці-
окультурному просторі: минуле і сучасність. К.,2006. Р.1). 

10. В.Франкл писав: “Бути людиною – це значить бути оберненим 

до сенсу, що вимагає здійснення, та до цінностей, що потребу-
ють  реалізації”. Наведіть аргументи до цього твердження. 

11. Обґрунтуйте, чому в постіндустріальному суспільстві виникла 
проблема виживання людини та які аспекти вона в себе вклю-

чає?  Які шляхи вирішення пропонує А Швейцер 
(Див.:Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення). С.609-

621) 

12. Які, на Ваш погляд, зміни відбуваються з людиною в інформа-
ційному суспільстві? Як вирішуються ці проблема  в сучасній 

філософії?  

13. Охарактеризуйте роль духовності в самоздійсненні людини, 

звернувшись до монографії Наконечної О.П. “Естетичне як тип 

духовності” (С. 96-106). Виділіть проблеми для обговорення. 
14. Звернувшись до роману Ф.Достоєвського “Брати Карамазови” ( 

гл. “Великий Інквізитор”) виділіть проблеми для обговорення 
стосовно сенсу життя і висловте свою позицію. 

15. Хто з видатних філософів ХХ століття і яким чином аналізує 
поняття “достотності” людського буття? ( Див. Нестеренко В.Г. 

Р. 4.4). 
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16. Охарактеризуйте багатовимірність людини, звернувшись до 
статті Газнюк Л.М. “ Персональне, родове та універсумне в суті 
людини // Філософська думка, 2004, № 2, с. 135-154. 

17. Прореферувавши статтю Юдіна Б.Т. “ Про людину, її природу 
та її майбутнє”  

(Вопросы философии, 2004,№ 2, с.16-28), охарактеризуйте його по-

зицію і виділіть проблеми для обговорення. 
18. Як Ви розумієте тлумачення людини, як істоти здатної переве-

ршувати себе?  

( Див. Нестеренко В.Г. с. 170-172; Філософія: світ людини. т.15).  

Література 
Базова: 1-4,6,8-10 

Допоміжна: 40-52 

 

Тема 12. Філософське розуміння суспільства 

Заняття 1 

Основні поняття і категорії : соціальна філософія, природа, соціа-
льне, суспільство, суспільне виробництво, суспільні відносини, сис-
темність суспільства, формація, цивілізація, теорія культурно-

історичних типів, громадянське суспільство, демократія, свобода,  
План 

1. Людина – природа - суспільство: особливості взаємодії. 
2. Філософське розуміння суспільства. Комунікативна природа сус-
пільства. 
3. Суспільство як система. 
Заняття 2 

Основні поняття і категорії: історія, історизм, суспільний прогрес, 
сенс історії, чинники історії, наука, епістемологія, методологія, ме-
тод, парадигма, практика, наукова теорія,  наукова картина світу, 
техніка, глобалізація, глобальні проблеми, глобалізм. 

План 
1. Історичність буття суспільства. Сенс історії. 
2. Наука та техніка як соціокультурні феномени: характер взає-
мозв’язку.  

3. Глобальні проблеми сучасності і майбутнє людства. Феномен 

глобалізації. 
Контрольні питання 

1. Назвіть основні проблеми та завдання  соціальної філософії 
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2. Що таке суспільство? 

3. Які існують підходи до тлумачення суспільства? 

4. В чому виявляється історичність буття суспільства? 

5. Що являє собою суспільство, як цілісна система? 

6. В чому полягає багатовимірність суспільного розвитку? 

7. Назвіть філософів, що внесли найбільший вклад в розвиток со-

ціальної філософії. 
8. В чому суть проблеми спрямованості історичного розвитку? 

9. Назвіть основні джерела розвитку суспільства. 
10. В чому виявляється сутність суспільного прогресу і які основні 

концепції суспільного прогресу? 

11. Якими є структура та функції соціальних інститутів? 

12. В чому полягає відмінність між поняттями “суспільство” та 
“громадянське суспільство”? 

13. В чому сутність процесу глобалізації? 

14. Що таке техніка як соціокультурний феномен? 

15. В чому полягає специфіка наукового пізнання? 

16. Які функції виконує практика в процесі пізнання? 

17. Що являє собою наука як соціокультурний феномен? 

18. Окресліть етапи розвитку науки і техніки. 

19. Охарактеризуйте основні ознаки науки. 

20. Охарактеризуйте форми і методи сучасної науки. 

 

Індивідуальні завдання 
1. Визначити  сутність поняття “суспільство”. Обґрунтуйте, чи іс-

нують закони його розвитку. 
2. Як Ви розумієте вислів: “Достотна соціальність стверджується в 

людському бутті як особистісне начало”? (Див. Нестеренко В.Г. 

Вступ до філософії: онтологія людини.С.245-249. 

3. Обґрунтуйте, що являє собою об'єктивний та суб'єктивний фак-
тори в розвитку суспільства? 

4. .Проаналізуйте процес становлення та розвитку відносин суспі-
льства з природою. Які висновки Ви можете зробити на основі 
цього аналізу? 

5. В чому полягає специфіка суспільного пізнання? Які принципи 

та методи є обов'язковими для його здійснення? 
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6. Обґрунтуйте, в чому полягає спільність та відмінність форма-
ційного та цивілізаційного підходів до вивчення розвитку суспі-
льства? 

7. Підготуйте повідомлення на тему: “Концепція історії 
М.Бердяєва ( Див. Бердяєв Н. «Смысл истории».-М.: 1990.Гл.1-

3). 

8. Звернувшись до праці Х.Ортеги-і-Гасета “Бунт мас” 

(Див.:Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення). С.457-

469) виділіть основні проблеми розвитку сучасного суспільства 
і охарактеризуйте їх. Чи згодні Ви з позицією автора? 

9. .Ознайомившись зі статтею А.П.Назаретяна “Історична еволю-

ція моралі: прогрес чи регрес? //Вопросы философии.1992, № 3/, 

підготуйте повідомлення про проблему сенсу історії та шляхи її 
вирішення. 

10. В  чому полягає смисл соціальної комунікації і як історично ро-

звивалась її засоби? Обґрунтуйте відповідь. 
11. Підготуйте короткий виступ на тему: “Концепція громадянсько-

го суспільства” , використавши праці : В.І.Шинкарука (Філо-

софська і соціологічна думка.1991, № 5.С.3-10) та К.С.Гаджиєва 
(Вопросы философии.1991, № 7.С.19-35). 

12. Як співвідносяться поняття “прогрес” та “регрес” в історії. 
Якою мірою можна вважати виправданими переконання у не-
зворотному ході суспільного прогресу? 

13. Чи приймаєте Ви позицію деяких філософів ( в тому числі 
С.Кіркегора) стосовно того, що повторення надає історичному 
процесу стабільності й постає основою відчуття новизни. Як 
співвідносяться повторення з часом? 

14. Підготуйте на основі  ознайомлення з роботою Фукуями “Кі-
нець історії” (Вопросы философии.1990, № 3) коротку доповідь. 
Визначте свою позицію стосовно основних ідей автора. 

15. Які характерні риси є властивими сучасній цивілізації? 

16. Обґрунтуйте якою мірою сучасні уявлення про подальший про-

гресивний розвиток суспільства співвідносяться з можливістю 

реалізації концепції суспільного прогресу? 

17. Визначте проблеми глобального характеру у стосунках суспіль-
ства з природою. Обґрунтуйте, як та в якій мірі вони можуть ви-

значити можливості подальшого суспільного розвитку? 
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18.  Звернувшись до уривку з праці Д.Белла (Див.:Філософія: хрес-
томатія (від витоків до сьогодення). С.419-431) дайте характе-
ристику рисам постіндустріального суспільства.  

19. Виділіть проблеми для обговорення, прореферувавши уривок з 
праці С Ґантінгтона “Зіткнення цивілізацій“ (Див.:Філософія: 
хрестоматія (від витоків до сьогодення). С.432-443).  

20. Обґрунтуйте основні проблеми глобалізації, звернувшись до 
статті Толстоухова А.В., Парапан І.І. “Когнітивні підвалини 

глобалізації // Практична філософія, 2003, №3; Горський В.С. 

Глобалізація культури як проблема України // Практична філо-

софія, 2002, № 1. 

21. В чому проявляється конкретність ставлення людини до історії? 

(і в чому його значення Ф.Ніцше) (Див. Нестеренко В.Г. Вступ 

до філософії : онтологія людини.С. 256-259). 

22. Як Ви розумієте позицію М.Вебера стосовно впливу духовних 

чинників на розвиток суспільства (Див.:Філософія: хрестоматія 
(від витоків до сьогодення). С.526-537)? Які приклади можна 
навести з історії розвитку суспільства? 

23. Які підходи до проблеми “кінця історії”  сформувалися у новіт-
ній філософії ХХ ст.(Див.:Ящук Т.І.Філософія історії: Курс лек-
цій. К., 2004. С.352-366)? Розкрийте їх зміст. 

24. Охарактеризуйте співвідношення понять “гносеологія” та “епі-
стемологія” та сучасні тенденції розвитку епістемології (Поруч 
В. И. Эпистемология : некоторые тенденции развития // Вопро-

сы философии, 1997, № 2). 

25. Яким є зв’язок парадигми філософського мислення із методоло-

гією (Див.:Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій.-К., 2006.-

С. 370-373). 

26. Обґрунтуйте, в чому особливості діалектики та метафізики як 
методів наукового пізнання? 

27. Охарактеризуйте роль наукових парадигм у розвитку наукового 
знання, звернувшись до позиції Т. Куна (Див.:Філософія: хрес-
томатія (від витоків до сьогодення). С.454-364).  

28. Окресліть коло основних філософських проблем технічного 
знання й інженерної діяльності. 

29. Охарактеризуйте роль науки та техніки в вирішенні проблем 

сучасної цивілізації. Аргументуйте відповідь. 
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30. Розкрийте основні типи раціональності і покажіть їх обумовле-
ність розвитком європейської культури (Степин В.С. Научное 
познание и ценности техногенной цивилизации // Вопросы фи-

лософии 1989, 3 10; Наконечна О.П. Естетичне як тип духовнос-
ті. – Рівне, 2002.с. 42-43) 

31. Чи є наукова раціональність синонімом методології науки? Ар-

гументуйте відповідь. 
32. Охарактеризуйте методологічні принципи, що розробляє 

П.Фейєрабенд (Див.:Філософія: хрестоматія (від витоків до сьо-

годення). С.365-376), та покажіть їх взаємозв’язок і відмінність 
від раціоналістичної методології. 

33. Прореферувавши матеріали круглого столу (Псевдонаучное 
знание в современной культуре // Вопросы философии, 2001, № 

6), означте коло проблем, що є актуальними для сучасного ета-
пу розвитку науки. 

34. Визначте роль синергетики у розвитку сучасної науки, проре-
ферувавши статтю Дмитрієва М. (Моделі розвитку науки у світ-
лі синергетики // Філософська думка, 2002, № 3). 

 

Література 

Базова: 2,3,4,6,9-11 

Допоміжна: 53-75 

 

Література до модуля 3 «Філософія» 

Базова: 
1. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. 

/за ред. Л.В.Губерського.  - К.:Знання, 2009. 

2. Філософія. За ред. Причепій Е.М., Черній А.М. та інш. – К., 

2001. 

3. Філософія. Навчальний  посібник. За ред. Надольного І.Ф.- К., 

1999, 2001. 

4. Філософія. Курс лекцій. За ред. Бичка І.В.- К., 1994, 2002. 

5. Горський В.С. Історія української філософії.-К., 1996. 

6. Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник. 4-те вид. - Львів, 2006 

7. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник/ В.Г.Кремень, 
В.В.Їльїн. - К., 2005. 

8. Нестеренко В.Г.Вступ до філософії: онотологія людини. Навч. 

посібник. –К., 1995. 
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9. Філософія: світ людини. Курс лекцій: навч. посібник 
/В.Г.Табачковський, М.О.Булатов, Н.В.Хамітов та ін.- К.: Ли-

бідь, 2003. 

10. Мир  философии. Книга для чтения.- В 2-х частях.- М., 1991. 

11. Ящук Т.І.Філософія історії: Курс лекцій. К., 2004 

Допоміжна: 

1. Чаттерджи С, Датта Д. Индийская философия.-М., 1994 

2. История китайской философии.-М., Прогресс.1994 

3. Фэн Ю-Лань. Краткая история китайской философии. –СПб, 

2000.  

4. Читанка з історії філософії.  Кн.1. К. С. 131-141. 

5. Антология мировой философии. В 4-х томах .- М., 1969-1972. 

6. Гусєв В. Західноєвропейська філософія ХУ-ХУШ ст. – К., 1995. 

7. История философии в кратком изложении.-М., 1991. 

8. Кузнецов В.Н., Мееровский Б.В., Грязной А.Ф. Западноевро-

пейская философия ХУ11 в. - М., 1988. 

9. Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном по-

ложении. - М., 1983 

10. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей .-

М., 1991. 

11. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй поло-

вины ХУШ – начала Х!Х в.-М., 1989. 

12. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой фило-

софии.- М., 1991. 

13. Гессе Г. Сідхартха // Всесвіт, 1990, № 3. 

14. Бохенский Ю.М. Современная европейская философия. - М., 

2000. 

15. Татаркевич В. Історія філософії. В 3-х томах. - Львів, 1999. 

16. Світова філософія. Фундаментальні проблеми філософії // За 
ред. В. Петрушенка, Львів, 1998. 

17. Сучасна зарубіжна філософія. Течії та напрями. - К., 1996. 

18. Читанка з історії філософії. Кн.6 : Зарубіжна філософія ХХ сто-

ліття.-К., 1993 

19. Чижевський Д.Філософія Сковороди. – Харків: Прапор, 2004 

20. Закидальський Т.Д. Поняття серця в  українській філософській 

думці // Філософська і соціологічна думка. 1991, № 8 

21. Історія філософії України. Хрестоматія.-К., 1993 

22. Історія філософії України. Підручник.-К., 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

47 

 

23. Іваньо І.В. Філософія і стиль мисленні Г.Сковороди. -К, 1983 

24. Людина і довкілля. Антологія: У 2 кн. Кн.2.-К., 1995 

25. Горський В. Філософія в українській культурі (методологія та 
історія). К.,2001 

26. Табачковський В.Г. У пошуках невтраченого часу.-К., 2002 

27. Сковорода Григорій : дослідження, , матеріали. Зб. наукових 

праць.-К., 1992  

28. В.Зинченко “Размышление о душе и ее воспитание» // Вопросы 

философии, 2002,№ 2. 

29. Мамлеев Ю.В. Судьба бытия //Вопросы философии. 1993, № 11. 

30. Моисеев Н.Н. Универсальный эволюционизм : позиция и след-

ствия //Вопросы философии, 1991, № 3. 

31. Моисеев Н.Н. Логика динамических систем и развитие природы 

и общества//Вопросы философии, 1999, № 4.с.3-10. 

32. Пригожин И. Философия нестабильности //Вопросы филосо-

фии, 1991, № 6. 

33. С.Б.Крымский “Контуры духовности : новые контексты иден-

тификации” (Вопросы философии, 1992, № 12)  

34. Кутирев В.О. Людина і світ : три парадигми взаємодії // Філо-

софська і соціологічна думка, 1992, № 7. 

35. Кассірер Є. Людський світ простору і часу // Філософська і со-

ціологічна думка, 1992, № 5. 

36. О множественности форм пространства и времени // Філософсь-
ка і соціологічна думка, 1990, № 4. 

37. Лой А.М. Проблеми свідомості: історичність досвіду // Філо-

софська і соціологічна думка, 1992, № 7. 

38. Кравченко П. Бівалентність світоглядової природи духовності 
та свідомості //Філософська думка, 2000 р. № 3. с. 143-155. 

39. Мамардашвили М.К. Сознание как философская проблема // 

Вопросы философии. 1990, № 10. 

40. Наконечна О.П. Естетичне як тип духовності.- Рівне, 2002, Р.1, 

11,Ш. 

41. Воробьев С. Смерть или начало? // Человек, 1991, № 2.С. 58-86 

42. Проблема человека в западной философии. М., 1988 

43. Пролеев  С.В. Духовность и бытие человека.-К., 1992. 

44. Шевченко І. Сутність людини у працях професорів Києво-

Могилянської академії ( ХУ11-ХУШ сторіччя // Філософська 
думка, 2000, № 5.С. 123-135. 
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45. Франкл В. Человек в поисках смысла.М.1990. 

46. Кассирер Э. Опыт о человеке // Философские науки, 1991, № 7. 

47. Фромм Э. Из плена иллюзий// Душа человека.-М.. 1992.-С.370-

374. 

48. Коган Л.А. Жизнь как бессмертие // Вопросы философии. 1994, 

№2. 

49. Філософія: світ людини: Курс лекцій.-К., 2003. 

50. Гордієнко А. Методологічні проблеми осмислення буття люди-

ни в західноєвропейських концепціях ХХ ст.// Філософська і со-

ціологічна думка. 1995, № 5-6. 

51. Філософська антропологія : екзистенціальні проблеми-К., 2000. 

52. Табачковський В.Г. Гуманізм та діалог культури // Філософська 
думка, 200, № 1. 

53. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філо-

софія.-К.:1996. 

54. Бердяев.Смысл истории.-М.: 1980. 

55. Волков А.Н. Человеческое измерение прогресса.-М.: 1990. 

56. Гаджиев К.С. Концепция гражданского общества : идейные ис-
токи и основные вехи формирования // Вопросы филосо-

фии.1991, № 7. 

57. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології.- К.: 1993. 

58. Лоб'є Патрик де. Природа соціального феномена : альтернатива 
“Аристотель –Маркс” //Філософська і соціологічна думка.1999, 

№ 5. 

59. Спасибенко С.Г.Общество как субьект социальной жизни.-М.: 

1995. 

60. Толстоухов А. Самоорганізація суспільства і влада // Філософ-

ська думка.2000, № 1.С.27-41. 

61. Ясперс К. Смысл и назначение истории.-М.: 1991. 

62. Деркач В. Людина і природа : Міри сучасної свідомості та про-

блема збереження довкілля // Філософська думка. 2000, № 3. С. 

75-97. 

63. Кисель М. Гуманістичні засади сучасної екології // Філософська 
думка.2000, № 3. С. 4-23. 

64. Гинев Д. Философская идентичность науки в постметафизиче-
ской перспективе // Вопросы философии.2002, № 3. 

65. Дмитрієв М. Моделі розвитку науки у світлі синергетики 

//Філософська думка.2002, № 3 
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66. Йолон П. Тенденції розвитку сучасної методології науки // Фі-
лософська і соціологічна думка. 1995, № 7,8. 

67. Петрушенко В.Л. Епістемологія як філософська теорія знання – 

Львів, 2000. 

68. Рассел Б. Человеческое познание.- К., 1997. 

69. Рижко В.А. Концепція як форма наукового знання.-К., 1995. 

70. Юркевич А.В., Цаплиенко И.П.  Функциональный кризис науки 

//Вопросы философии, 1998, № 1. 

71. Порус В.И. Эпистемология: некоторые тенденции развития 
//Вопросы философии. 1997, № 2. 

72. Ильин В.В. Теория познания. Введение. Общие проблемы.- М., 

1993, гл.1. 

73. Псевдонаучное знание в современной культуре / Материалы 

круглого стола//Вопросы философии.-2000, № 6. 

74. Яковлев  В.А. Бинарность ценностных ориентаций науки // Во-

просы философии 2001, № 12. 

75. Семенюк Е.П., Мельник В.П. Філософія сучасної науки і техні-
ки - Підр.- Львів: Світ, 2006-152 с. 

Журнали: “Філософська думка”, “Практична філософія”, “Вопросы 

философии”, “Человек”, “Мультиверсум”.  

 

Екзаменаційні питання з дисципліни «Філософія» 
1. Світогляд: сутність та структура. 
2. Типи світогляду та їх взаємозв’язок. 
3. Розкрийте суть компонентної структури світогляду. 
4. Розкрийте рівневу структуру світогляду. 
5. Розкрийте структуру філософії як системи знань 
6. Сутність філософської проблематики. 

7.Виникнення філософії. 
8. Типи філософування та їх характеристика. 
9. Охарактеризуйте особливість взаємодії філософії, міфології та 
    релігії. 
10. Місце філософії в культурі. 
11. Західна та Східна парадигми філософування. 
12. Основні риси античної філософії та її основна проблематика.  
13. Охарактеризуйте вплив філософії античності на формування 

світоглядних позицій Середньовіччя та Відродження. 
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14. Дайте загальну характеристику філософських поглядів  
Cередньовіччя. 

15. Назвіть головні риси і дайте характеристику філософських по  
глядів Відродження. 

16. Назвіть основні риси і дайте характеристику філософії Нового  
часу. 

17. Проблеми методу пізнання в філософських поглядах Ф.Бекона 
та Р.Декарта. 

18. Дайте характеристику філософії Просвітництва. 
19. Німецька класична філософія: представники та специфіка роз-

робки основних філософських проблем. 

20. Сутність філософських поглядів І.Канта як основоположника 
німецької класичної філософії. 

21. Філософського вчення Гегеля та його місце в філософії. 
22. Антропологічний матеріалізм Фоєрбаха та його місце в філосо-

фії. 
23. Основна проблематика та вихідні принципи  марксистської фі-

лософії. 
24. Охарактеризуйте  основні напрямки та характерні риси філосо-

фії ХХ ст. 
25. В чому сутність некласичної філософії кінця ХІХ-ХХ ст.? 

26. Основні проблеми екзистенціальної філософії ХХ ст 
27. Розкрийте характерні риси структуралізму та герменевтики. 

28. Проблема знання та мови у філософії ХХ ст. 
29. Проблема людини у філософській антропології та персоналізмі. 
30. Основні особливості та етапи розвитку філософської думки в 

Україні  
31. Філософські погляди Г.Сковороди. 

32. Філософські ідеї Києво-Могилянської академії. 
33. Назвіть основні різновиди сфер буття та охарактеризуйте їх. 

34. Розкрийте сутність простору і часу як найбільш загальних форм 

буття. 
35. Діалектика як вчення про розвиток. 
36. Свідомість як цілісна система. 
37. Свідомість та  її суттєві властивості. 
38. Самосвідомість: сутність, форми,  рівні та функції. 
39. Пізнання як філософська проблема. 
40. Пізнання та теорія  істини у філософії. 
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41. Форми і методи наукового пізнання. 
42. Охарактеризуйте роль практики в процесі пізнання. 
43. Людина як проблема філософії.  
44. Есенційний та екзистенційний підходи до тлумачення сутності  
людини. 

45. Проблеми соціалізації особи: сутність, форми, шляхи. 

46. Визначте природне, соціальне та біологічне в людині. 
47. Проблемність людського буття: філософське осмислення.  
48. Історичність буття суспільства. 
49. Суспільний прогрес та  основні концепції його тлумачення. 
50. Суспільство як цілісна система. 
51. Проблеми сенсу історії та її тлумачення. 
52. Проблема смерті, безсмертя та сенсу людського буття та їх 

     філософське вирішення. 
53. Філософське тлумачення техніки. 

54. Філософський зміст проблеми відношення “людина-природа”? 

55. Проаналізуйте сутність глобальних проблем людства. 
56. В чому сутність вчення В.Вернадського про ноосферу? 

57. Проаналізуйте світоглядні засади сучасної екологічної ситуації. 
58. Способи обґрунтування та передачі цінностей. 

59. Базові життєві цінності. 
60. Філософський зміст проблем культури. 

61. Охарактеризуйте особливість співвідношення філософії та  
      науки. 

62. Як пов’язані між собою поняття “філософія” та “світогляд”? 

63. Який зміст ми вкладаємо в поняття “віра”, “знання”, “мудрість”? 

64.Розкрийте зміст понять “космоцентризм”, “теоцентризм”,  

    “антропоцентризм”. Дайте порівняльну характеристику. 
65.Розкрийте сутність понять “теїзм”, “пантеїзм”, “деїзм”. 

66. Дайте порівняльну характеристику понять “містичний  

     панте їзм”, “натуралістичний пантеїзм”. 

67. Як співвідносяться між собою поняття “раціоналізм” та “ірраці-
оналізм”? 

68. Розкрийте сутність понять “емпіризм” та  “раціоналізм”. 

69. Особливість співвідношення понять “сцієнтизм” та  
       “антисцієнтизм”. 

70. Розкрийте сутність понять “індукція” та “дедукція”. Дайте їм        

порівняльну характеристику.  
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71.”Буття”, “небуття”, “суще”: сутність та характер взаємодії. 
72. Як співвідносяться між собою поняття “діалектика” та “синерге-

тика”? 

73. ”Рух” та “розвиток”: особливість взаємодії. 
74. Розкрийте суть понять “парадигма” та “наукова революція”. 

75. Як співвідносяться поняття “розвиток”, “прогрес”, “регрес”? 

76.Який зміст ми вкладаємо в поняття розвиток? З якими поняттями 

він співвідноситься? 

77. Як співвідносяться між собою поняття “підсвідоме”, “надсвідо-

ме” та “сублімація”? 

78. Дайте порівняльну характеристику свідомості та несвідомого. 

79. Розкрийте сутність понять “верифікація” та “фальсифікація”. 

80. Як співвідносяться між собою поняття “людина”, “особа”, “осо-

бистість”? 

81. Як співвідносяться між собою поняття “свідомість”, “самосві-
домість” та “суспільна свідомість”? 

82. Як співвідносяться між собою поняття “дух”, “душа”, “духов-
ність”? 

83. Який зміст ми вкладаємо в поняття “особистість”? З якими по-

няттями вона співвідноситься? 

84. Дайте порівняльну характеристику понять “есенція” та “екзис-
тенція”. 

85. Як співвідносяться між собою поняття “людина”, “індивід”, “ін-

дивідуальність”? 

86. Поняття “свобода” та “відповідальність”: сутність та особли-

вість взаємодії. 
87. Як співвідносяться за своїм змістом “культура” і “цивілізація”? 

88. Що ви розумієте під поняттям “свобода”? Чому свобода є про-

блемою для людини? 

89. Чи пов’язані між собою проблеми сенсу життя та смерті? 

90. Як співвідносяться між собою поняття “номіналізм” та “реа-
лізм”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


