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2. Методичні вказівки до семінарських занять
Семінарське заняття 1. Предмет, структура та функції філософії
Навчальна мета заняття: засвоїти сутність предмету філософії, специфіку
світогляду, історичні типи , особливості філософського знання, сформулювати
функції філософії і її місце в освіті юриста.
Кількість годин: 2
Навчальні питання:
1. Філософія і світогляд. Особливості філософського знання.
2. Предмет, структура і функції філософії.
3. Роль філософії в освіті майбутніх юристів.
Методичні рекомендації до вивчення теми
При вивчення теми слід звернути увагу на філософію як феномен
культури, який має досить солідний вік (виникла у УІІ-УІ ст.до нашої ери ).
Нинішнє значення філософії полягає в тому, що вона примушує нас усвідомити
існування багатьох питань, які не входять у сферу жодної науки.
Існують стародавні визначення філософії, що йдуть від Піфагора (V ст. до
н. е.), як «любові до мудрості». Саме тому філософія є особливим видом знання,
це "софічне" знання, зрозуміле як мудрість.
Слід звернути увагу, що предмет філософії неодмінно включає і вивчення
її історії, яка розглядає різноманітні вчення, школи, течії у процесі розвитку
філософських знань. Отже, філософія – це система знань про загальні принципи
буття, пізнання і відношення людини до світу. А предметом філософії є
найзагальніші проблеми і закономірності функціонування і розвитку природи,
людського суспільства, мислення, всієї духовної культури.
Світогляд – це система узагальнених поглядів на світ, на місце в ньому
людини і її відношення до світу, а також засновані на цих поглядах
переконання, почуття й ідеали, що визначають життєву позицію людини,
принципи її поведінки і ціннісні орієнтації. Філософія як сфера, осередок
духовної культури виконує різноманітні функції. Найважливішими з них є
світоглядна, методологічна, гносеологічна, ціннісна, праксіологічна та інші.
Питання цільових виступів студентів
1.
2.
3.
4.

Джерела та особливості філософського знання.
Співвідношення філософії і науки.
Структурні елементи світогляду.
Філософія в системі культури.
Теми для рефератів

1. Міф, релігія, філософія: спільне та специфічне.

2.
3.
4.
5.
6.

Філософія і світогляд.
Філософія і право.
Історичні типи світогляду.
Людина як вища цінність у системі філософського знання.
Специфіка філософської мови.
Література

1. Бичко І., Табачковський В., Бичко А. Філософія: підручник. Київ : Центр
навчальної літератури, 2019. 648 с.
2. Геращенко Т.Г. Філософія у стислому викладі : навчальний посібник.
Суми : СФ ХНУВС, 2015. 180 с. URL:http://www.sumy.univd.edu.ua
3. Кислюк К.В. Філософія : навчальний посібник. Київ : Каравела, 2018 .
236с.
4. Лозовий В., Требін М., Горлач М. Основи філософських знань. Філософія,
логіка, етика, естетика, релігієзнавство: підручник. Київ : Центр
навчальної літератури, 2020. 1028 с.
5. Мозговий Л., Бичко І., Додонов Р. Філософія. Кредитно-модульний курс:
підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 456 с.
6. Панафідіна Оксана. Що таке класична філософія? Підходи до розуміння
класики та їх актуальності. Філософська думка. 2019. № 1. С. 74–86.
7. Петрушенко В.Л. Філософія : підручник. Київ : Каравела, 2018. 504 с.
8. Симоненко С., Сулим О., Шмиголь М. Основи філософії : навчальний
посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 412 с.
9. Тихомірова Фаріда. Вивчати філософію, орієнтуючись на інтегрований
підхід до гуманітаристики. Філософська думка. 2019. № 3. С. 117–123.
10.Чаплинський В. Проблема духовного у світогляді людини: монографія.
Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 115 с.
Семінарське заняття 2. Філософія Стародавнього Сходу
Навчальна мета заняття: засвоїти передумови виникнення філософії
Стародавнього Сходу, етапи її розвитку, основні філософські школи індійської
та китайської філософії.
Кількість годин: 2

1.
2.
3.
4.

Навчальні питання:
Проблематика філософії Стародавнього Сходу.
Школи ведичної традиції Стародавньої Індії.
Неортодоксальні вчення Стародавньої Індії.
Традиційні школи давньокитайської філософії.

Методичні рекомендації до вивчення теми
В історії філософії наявна значна кількість її типів (з грец. – «взірців»).
Найдавнішим з них є філософія Стародавньої Індії. Перші свідчення

староіндійської філософської думки дійшли до нас у Ведах (Знаннях), що
датуються десь за 1500 р. до н. е.
Вивчаючи цю тему, слід звернути увагу на існування ортодоксальних
філософських шкіл: санкх’я, йога, ньяя, вайшешика, веданта, міманса. Від
ведичних світоглядних уявлень суттєво відрізняються джайнізм і буддизм.
Найвпливовішими напрямками давньокитайської філософії були
конфуціанство і даосизм.
Питання цільових виступів студентів
1.
2.
3.
4.

Специфіка східної парадигми світорозуміння.
Чотири «благородних істини буддизму»: філософський контекст.
Сенс життя людини за філософією йоги.
Ренесанс класичної філософії Індії.
Теми для рефератів

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Етична думка Сходу.
Упанішади-філософська частина Вед.
Давньоіндійська філософія і сучасність.
Етапи становлення китайської філософії.
Моральний імператив філософії Конфуція.
Буддійська філософія.
Література

1. Бичко І., Табачковський В., Бичко А. Філософія: підручник. Київ : Центр
навчальної літератури, 2019. 648 с.
2. Волинка Г.І. Історія філософії : навчальний посібник. Київ : Каравела,
2017. 480 с.
3. Гармаш Л. Історія філософії: проблема людини та її меж. Вступ до
філософської антропології та метаантропології : навчальний посібник.
Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 396 с.
4. Геращенко Т.Г. Філософія у стислому викладі : навчальний посібник.
Суми : СФ ХНУВС, 2015. 180 с. URL:http://www.sumy.univd.edu.ua
5. Геращенко Т.Г. Практикум з історії філософії : навчальний посібник.
Суми : СФ ХНУВС, 2019. 127 с.
6. Голубович Інна. Усна історія філософії та усна історія філософів в
соціокультурному та інтелектуальному контекстах. Філософська думка.
2019. № 6. С. 105–114.
7. Зборовська Ксенія, Пролєєв Сергій. Нормативність філософського
дискурсу: pro et contra. Філософська думка. 2019. № 5. С. 6-20.
8. Індійська філософія. Підручник. Київ : Фоліо, 2019. 144 с.
9. Кислюк К.В. Філософія : навчальний посібник. Київ : Каравела, 2018 .
236с.

10.Лозовий В., Требін М., Горлач М. Основи філософських знань. Філософія,
логіка, етика, естетика, релігієзнавство: підручник. Київ : Центр
навчальної літератури, 2020. 1028 с.
11.Мозговий Л., Бичко І., Додонов Р. Філософія. Кредитно-модульний курс:
підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 456 с.
12.Петрушенко В. Вступ до філософії. Історія світової та української
філософії. Фундаментальні проблеми сучасної філософії. Львів: Львівська
політехніка, 2019. 596 с.
13.Петрушенко В.Л. Філософія : підручник. Київ : Каравела, 2018. 504 с.
14.Симоненко С., Сулим О., Шмиголь М. Основи філософії : навчальний
посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 412 с.
15.Усик А.В. Традиція та ідентичність у китайській філософії.
Мультиверсум. Філософський альманах. 2019. Випуск 5-6.С. 94–103.
Семінарське заняття 3. Антична філософія
Навчальна мета заняття: засвоїти передумови виникнення античної
філософії, її особливості, основні течії та школи філософії Греції і Риму.
Кількість годин: 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Навчальні питання:
Передумови виникнення та проблематика античної філософії.
Досократівський період у розвитку античної філософії.
Філософські погляди Сократа.
Філософські погляди Платона.
Філософські погляди Арістотеля.
Елліністсько - римський період античності.

Методичні рекомендації до вивчення теми
Філософія Стародавньої Греції поділяється на три періоди:
досократівський, класичний та елліністсько-римський. Представники
Мілетської школи (Фалес, Анаксімен, Анаксімандр) вбачали першопричину
світу в речових формах. Ними для Фалеса була вода, для Анаксімена – повітря,
а для Анаксімандра – невизначена матеріальна частка “апейрон”. Іонійський
філософ Геракліт (530 – 470) доводив, що світ не створений богами, а “був, є і
буде вічно живим вогнем, який закономірно то спалахує, то згасає”.
Започаткування класичної (з латини – «довершеної», «взірцевої»)
старогрецької філософії пов’язане з ім’ям Сократа (бл. 470 – 399). У центрі
філософських роздумів ним поставлено людину. На думку Платона, насамперед
існує царство нематеріальних і вічних сутностей – ідей. Грецький філософ
Арістотель (384 – 324) є засновником формальної логіки, заклав основи
метафізики, розробив учення про державу та політичний устрій суспільства.
У ІУ ст. до н. е. виникли важливі для розвитку європейської культури
вчення: стоїцизм, епікуреїзм, скептицизм, неоплатонізм.

Питання цільових виступів студентів
1.
2.
3.
4.

Філософські думки про природу у давньогрецьких філософів.
Діалектика античного періоду.
Проблема людини в філософії Сократа.
Специфіка філософських поглядів Платона.
Теми для рефератів

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Виникнення давньогрецької раціоналістичної думки.
Космос і Логос у античній філософській традиції.
Платонівська «ідеальна держава» і сучасність.
Поняття душі у філософії Арістотеля і сучасність.
Етична філософія еллінізму.
Філософсько-правові ідеї античної філософії.
Література

1. Б Бичко І., Табачковський В., Бичко А. Філософія: підручник. Київ :
Центр навчальної літератури, 2019. 648 с.
2. Волинка Г.І. Історія філософії : навчальний посібник. Київ : Каравела,
2017. 480 с.
3. Гармаш Л. Історія філософії: проблема людини та її меж. Вступ до
філософської антропології та метаантропології : навчальний посібник.
Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 396 с.
4. Геращенко Т.Г. Філософія у стислому викладі : навчальний посібник.
Суми : СФ ХНУВС, 2015. 180 с. URL:http://www.sumy.univd.edu.ua
5. Геращенко Т.Г. Практикум з історії філософії : навчальний посібник.
Суми : СФ ХНУВС, 2019. 127 с.
6. Кислюк К.В. Філософія : навчальний посібник. Київ : Каравела, 2018.
7. 236с.
8. Лозовий В., Требін М., Горлач М. Основи філософських знань. Філософія,
логіка, етика, естетика, релігієзнавство: підручник. Київ : Центр
навчальної літератури, 2020. 1028 с.
9. Ніколова Н.І. Біфуркація Схід-Захід як проекція світоглядної Колізії
«осьового часу». Мультиверсум. Філософський альманах. 2019. Випуск
1-2. С. 215–237.
10.Мозговий Л., Бичко І., Додонов Р. Філософія. Кредитно-модульний курс:
підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 456 с.
11.Петрушенко В. Вступ до філософії. Історія світової та української
філософії. Фундаментальні проблеми сучасної філософії. Львів: Львівська
політехніка, 2019. 596 с.
12.Петрушенко В.Л. Філософія : підручник. Київ : Каравела, 2018. 504 с.
13.Симоненко С., Сулим О., Шмиголь М. Основи філософії : навчальний
посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 412 с.

Семінарське заняття 4. Філософія Середньовіччя і Відродження
Навчальна мета заняття: засвоїти особливості філософії Середньовіччя і
Відродження, проблематику на основні школи.
Кількість годин: 2

1.
2.
3.
4.
5.

Навчальні питання:
Особливості філософії Середньовіччя.
Філософські ідеї Фоми Аквінського.
Боротьба між реалізмом і номіналізмом.
Специфіка філософії Відродження.
Натурфілософія Відродження.

Методичні рекомендації до вивчення теми
При розгляді цієї теми, слід звернути увагу на те, що у середньовічній
філософії світоглядну основу становив теоцентризм – ідея про єдиного і
всемогутнього бога. Схоластика поділяється на ранню (бл. ХІ – ХІІ ст.), високу
(бл. ХІІ – ХІІІ ст.) та пізню (XIV ст.).
Найвидатнішим систематизатором схоластики вважається італійський
філософ і теолог Фома Аквінський. Він пов’язував існування бога з реаліями
світу і на цій підставі виводив високо поціновані католицькою церквою п’ять
доведень наявності бога, як-от: для всякого руху потрібен першорушій чи у
нескінченному існуванні речей котрась була першою тощо.
Перехідним періодом від середньовікової схоластики до наукового
світорозуміння стала епоха Відродження (франц. – “Ренесанс”), що тривала з
ХІV по ХVІІ ст. і мала на меті відродження кращих традицій старогрецької
культури та філософії. Завдяки цьому у філософії поступово відбувалася заміна
принципу теоцентризму антропоцентризмом (з грец. антропос – “людина”). У
цей час здійснювалася світоглядна секуляризація – звільнення людської думки
від релігійних догм. На зміну їм приходили знання, що будувалися на
достовірному світорозумінні. Розпочинав панувати авторитет розуму, а не віри.
Питання цільових виступів студентів
1.
2.
3.
4.
5.

Теоцентричність мислення періоду Середньовіччя.
Вплив античної філософії на становлення схоластики.
Сутність філософського вчення Фоми Аквінського.
Аврелій Августин як представник середньовічної патристики.
Особливості номіналізму і реалізму.
Теми для рефератів

1. Специфіка основних напрямів філософії Середньовіччя.

2.
3.
4.
5.
6.

Теоцентричність мислення періоду Середньовіччя.
Вплив античної філософії на становлення схоластики.
Сутність філософського вчення Фоми Аквінського.
Аврелій Августин як представник середньовічної патристики.
Особливості номіналізму і реалізму.
Література

1. Бичко І., Табачковський В., Бичко А. Філософія: підручник. Київ : Центр
навчальної літератури, 2019. 648 с.
2. Бойчун Марія. Герменевтика біблійного тексту в Антіхійській школі:
Вступ Адріана до Божого Писання. Філософська думка. 2019. № 3. С. 92–
103.
3. Волинка Г.І. Історія філософії : навчальний посібник. Київ : Каравела,
2017. 480 с.
4. Геращенко Т.Г. Філософія у стислому викладі : навчальний посібник.
Суми : СФ ХНУВС, 2015. 180 с. URL:http://www.sumy.univd.edu.ua
5. Геращенко Т.Г. Практикум з історії філософії : навчальний посібник.
Суми : СФ ХНУВС, 2019. 127 с.
6. Кислюк К.В. Філософія : навчальний посібник. Київ : Каравела, 2018 .
236с.
7. Лозовий В., Требін М., Горлач М. Основи філософських знань.
Філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство: підручник. Київ :
Центр навчальної літератури, 2020. 1028 с.
8. Мозговий Л., Бичко І., Додонов Р. Філософія. Кредитно-модульний курс:
підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 456 с.
9. Петрушенко В. Вступ до філософії. Історія світової та української
філософії. Фундаментальні проблеми сучасної філософії. Львів: Львівська
політехніка, 2019. 596 с.
10.Петрушенко В.Л. Філософія : підручник. Київ : Каравела, 2018. 504 с.
11.Симоненко С., Сулим О., Шмиголь М. Основи філософії : навчальний
посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 412 с.
12.Фюрст М., Ю.Тринкс. Філософія : Підручник. Київ : Дух і література.
Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського, 2018. 544 с.
Семінарське заняття 5. Філософія Нового часу і Просвітництва
Навчальна мета заняття: засвоїти особливості філософії Нового часу,
проблематику та основні напрямки Просвітництва.
Кількість годин: 2
Навчальні питання:
1. Основні ідеї філософії Нового часу.
2. Філософські ідеї Ф. Бекона.
3. Основні ідеї філософії Просвітництва.

4. Філософські ідеї Р. Декарта.
Методичні рекомендації до вивчення теми
Перехідним періодом від середньовікової схоластики до наукового
світорозуміння стала епоха Відродження, що тривала з ХІV по ХVІІ ст. і мала
на меті відродження кращих традицій старогрецької культури та філософії.
Завдяки цьому у філософії поступово відбувалася заміна принципу
теоцентризму антропоцентризмом. У Новий час (кінець XVII – XVIII ст.)
замість віри запанував розум. Характерним став високий рівень наукових знань.
Епоха емпіризму – це епоха творчості, насамперед, англійських філософів. Її
започаткував визначний учений, філософ, державний діяч Френсіс Бекон (1561
– 1626). Він переконував у безмежній могутності людини, озброєної
досягненнями науково-технічного прогресу.
Філософський раціоналізм у Новий час (з латини ratio – розум), як й
емпіризм, започаткували й обґрунтували визначні вчені-природознавці, які
були також видатними філософами. Серед них гідне місце посідає
французький мислитель Рене Декарт (1596 – 1650). Його вчення дістало назву
картезіанства. Декарт узяв під сумнів, насамперед, безмежні можливості
суб’єкта пізнання (того, хто пізнає), указуючи на недосконалість органів чуття,
а отже, і на обмеженість пізнавальних можливостей людей.
Питання цільових виступів студентів
1.
2.
3.
4.

Особливості емпіризму у філософії Нового часу.
Специфічні риси раціоналізму Нового часу.
Філософські ідеї Дж. Локка.
Філософські погляди Д. Юма.
Теми для рефератів

1. Емпіризм і раціоналізм як основні напрями у філософії Нового часу.
2. Раціоналістичні системи Спінози і Г. Лейбніца.
3. Специфіка основних напрямів французького Просвітництва.

4. Епоха Ренесансу як етап розвитку європейської філософії.
5. Специфіка гуманізму епохи Відродження.
6. Проблема субстанції у філософії ХУІІ ст.
Література
1. Бичко І., Табачковський В., Бичко А. Філософія: підручник. Київ : Центр
навчальної літератури, 2019. 648 с.
2. Волинка Г.І. Історія філософії : навчальний посібник. Київ : Каравела,
2017. 480 с.
3. Геращенко Т.Г. Філософія у стислому викладі : навчальний посібник.
Суми : СФ ХНУВС, 2015. 180 с. URL:http://www.sumy.univd.edu.ua

4. Геращенко Т.Г. Практикум з історії філософії : навчальний посібник.
Суми : СФ ХНУВС, 2019. 127 с.
5. Кислюк К.В. Філософія : навчальний посібник. Київ : Каравела, 2018 .
236 с.
6. Лозовий В., Требін М., Горлач М. Основи філософських знань. Філософія,
логіка, етика, естетика, релігієзнавство: підручник. Київ : Центр
навчальної літератури, 2020. 1028 с.
7. Мозговий Л., Бичко І., Додонов Р. Філософія. Кредитно-модульний курс:
підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 456 с.
8. Петрушенко В. Вступ до філософії. Історія світової та української
філософії. Фундаментальні проблеми сучасної філософії. Львів: Львівська
політехніка, 2019. 596 с.
9. Петрушенко В.Л. Філософія : підручник. Київ : Каравела, 2018. 504 с.
10.Симоненко С., Сулим О., Шмиголь М. Основи філософії : навчальний
посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 412 с.
Семінарське заняття 6. Німецька класична філософія
Навчальна мета заняття: засвоїти передумови виникнення німецької
класичної філософії, основні філософські ідеї
І. Канта, Г. Гегеля,
Л. Фейєрбаха.
Кількість годин: 2
Навчальні питання:
1. Специфічні риси німецької класичної філософії.
2. І. Кант – засновник німецького класичного ідеалізму.
3. Філософська система Г.-В.-Ф. Гегеля.
4. Філософські погляди Л. Фейєрбаха.
Методичні рекомендації до вивчення теми
Представниками німецької класичної філософії (XVIII – ХІХ ст.) були
І. Кант, Г. Гегель, Л. Фейєрбах. Поставивши в центр існування людини
пізнавальний процес, І. Кант (1724 – 1804) здійснив «коперніканський
переворот» у поглядах на людське життя. Філософ обґрунтував свою «критику»
в основних працях: «Критика чистого розуму», «Критика практичного розуму»
і «Критика здатності до судження».
Видатний представник німецької класичної філософії Георг Вільгельм
Фрідріх Гегель (1770 – 1831) називав своє вчення «абсолютним ідеалізмом»,
виклавши його в різноманітних працях («Енциклопедія філософських наук»,
«Феноменологія духу», «Наука логіки», «Філософія права»). Філософ вважав
основою всіх явищ природи та історії суспільства духовне начало –
об’єктивний «світовий дух». Творча дія світового духу проявляється як
«світовий розум». Світовий дух набуває впорядкування через «абсолютну
ідею». Ця ідея робить увесь світовий дух абсолютним і довершеним. Великою

заслугою Г. Гегеля стало обґрунтування діалектики як учення про осмислення
буття у цілісності, взаємозв’язках і розвитку.
Питання цільових виступів студентів
1. Філософія І. Канта як перехідна ланка між раціоналізмом Просвітництва і
романтично забарвленою філософією XIX ст.
2. Ідея «коперниканського перевороту» в філософії І. Канта та її сучасне
значення.
3. Філософія людського «Я» Фіхте та ідеалізм Шеллінга.
4. Філософія Л.Фейєрбаха та її вплив на європейську філософію.
Теми для рефератів
1. Особливості та здобутки німецької класичної філософії.
2. Вчення І. Канта про природу моральних і правових норм суспільного
життя.
3. Проблема активності суб’єкта пізнання у філософії Г. Гегеля.
4. Діалектика як тип світогляду у філософії Канта.
5. Вчення Г. Гегеля про абсолютну ідею.
6. Антропологічні та соціальні ідеї Г. Гегеля.
Література
1. Бичко І., Табачковський В., Бичко А. Філософія: підручник. Київ : Центр
навчальної літератури, 2019. 648 с.
2. Волинка Г.І. Історія філософії : навчальний посібник. Київ : Каравела,
2017. 480 с.
3. Геращенко Т.Г. Філософія у стислому викладі : навчальний посібник.
Суми : СФ ХНУВС, 2015. 180 с. URL:http://www.sumy.univd.edu.ua
4. Геращенко Т.Г. Практикум з історії філософії : навчальний посібник.
Суми : СФ ХНУВС, 2019. 127 с.
5. Кислюк К.В. Філософія : навчальний посібник. Київ : Каравела, 2018 .
236 с.
6. Лозовий В., Требін М., Горлач М. Основи філософських знань.
Філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство: підручник. Київ :
Центр навчальної літератури, 2020. 1028 с.
7. Мозговий Л., Бичко І., Додонов Р. Філософія. Кредитно-модульний курс:
підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 456 с.
8. Петрушенко В. Вступ до філософії. Історія світової та української
філософії. Фундаментальні проблеми сучасної філософії. Львів: Львівська
політехніка, 2019. 596 с.
9. Петрушенко В.Л. Філософія : підручник. Київ : Каравела, 2018. 504 с.
10.Симоненко С., Сулим О., Шмиголь М. Основи філософії : навчальний
посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 412 с.

Семінарське заняття 7. Марксизм
Навчальна мета заняття: засвоїти передумови виникнення філософії
марксизму, філософські погляди К. Маркса і Ф. Енгельса.
Кількість годин: 2

1.
2.
3.
4.

Навчальні питання:
І. Кант – засновник німецького класичного ідеалізму.
Філософська система Г.-В.-Ф. Гегеля.
Філософські погляди К. Маркса і Ф. Енгельса.
Розвиток марксизму Леніним.

Методичні рекомендації до вивчення теми
Філософські ідеї Карла Маркса (1818 – 1883) і Фрідріха Енгельса (1820 –
1895), завдяки їх рішучим закликам не пояснювати, а змінювати світ, на
початку ХХ ст. були чи не найпопулярнішими у світі. Первинною (початковою,
субстанційною) у системі буття є матерія. Ф. Енгельс відзначав, що матерія – це
філософська категорія. Це абстрактне узагальнене уявлення про природний світ
з
усіма
вищеозначеними
властивостями
(об’єктивності,
вічності,
відображуваності та ін.). Усі інші види буття (суспільне, індивідуальне
людське, духовний світ) похідні від матерії.
Діалектично досліджуючи історію суспільства, К. Маркс стверджував, що
розвиток суспільства є закономірною зміною способів виробництва
(здобування людьми засобів до життя: їжі, одягу, житла тощо відповідно до
історичного рівня розвитку суспільства). К. Маркс глибоко обґрунтовував
соціально-історичний зв’язок між формаціями та закономірність їх зміни.
Йдеться про ідею суспільного прогресу як цілісного і безперервного процесу:
первісне
суспільство
закономірно
змінюється
рабовласницьким,
рабовласницьке – феодальним, феодальне – капіталістичним, а те –
соціалістичним, яке за К. Марксом є першою фазою комунізму.
Питання цільових виступів студентів
1.
2.
3.
4.

Особливості філософських ідей К Маркса.
Вчення К.Маркса про суспільно-економічну формацію.
Становлення і розвиток марксизму.
Проблеми людини, суспільства и світу у філософії марксизму.
Теми для рефератів

1. Передумови виникнення марксистської філософії.
2. Роль Ф.Енгельса у розвитку діалектики.
3. Еволюція філософії марксизму.
4. Комуністичні ідеї К. Маркса.

5. Теорія відчуження Маркса.
6. Марксизм і сучасність.
Література
1. Бичко І., Табачковський В., Бичко А. Філософія: підручник. Київ : Центр
навчальної літератури, 2019. 648 с.
2. Волинка Г.І. Історія філософії : навчальний посібник. Київ : Каравела,
2017. 480 с.
3. Геращенко Т.Г. Філософія у стислому викладі : навчальний посібник.
Суми : СФ ХНУВС, 2015. 180 с. URL:http://www.sumy.univd.edu.ua
4. Геращенко Т.Г. Практикум з історії філософії : навчальний посібник.
Суми : СФ ХНУВС, 2019. 127 с.
5. Кислюк К.В. Філософія : навчальний посібник. Київ : Каравела, 2018 .
236 с.
6. Лозовий В., Требін М., Горлач М. Основи філософських знань.
Філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство: підручник. Київ :
Центр навчальної літератури, 2020. 1028 с.
7. Мозговий Л., Бичко І., Додонов Р. Філософія. Кредитно-модульний курс:
підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 456 с.
8. Петрушенко В. Вступ до філософії. Історія світової та української
філософії. Фундаментальні проблеми сучасної філософії. Львів: Львівська
політехніка, 2019. 596 с.
9. Петрушенко В.Л. Філософія : підручник. Київ : Каравела, 2018. 504 с.
10.Симоненко С., Сулим О., Шмиголь М. Основи філософії : навчальний
посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 412 с.
Семінарське заняття 8. Українська філософська думка
Навчальна мета заняття: засвоїти етапи розвитку філософії в Україні,
особливості філософії у Києво-Могилянській академії, сутність філософського
вчення Г.Сковороди, Т. Шевченка, специфічні риси сучасної української
філософії.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Навчальні питання:
Загальна характеристика розвитку філософії в Україні.
Філософія давніх слов’ян.
Філософія періоду Відродження.
Філософська творчість Г. Сковороди.
Філософія у Києво-Могилянській академії.
Філософія Т. Шевченка.
Особливості сучасної української філософії.
Методичні рекомендації до вивчення теми
Розглядаючи цю тему, слід звернути увагу, що в Україні глибокі

філософські роздуми з’явились в добу Київської Русі. Це добре помітно у
«Слові про закон і благодать» Іларіона, «Повчанні» Феодосія, «Сказанні про
Бориса і Гліба» невідомого автора та ін. Слов’янські отці церкви міркували про
бога, призначення людського життя і його смисл на основі власної світоглядної
традиції.
Пізніше філософська думка розвивалась завдяки творам Юрія Дрогобича
(бл. 1450 – 1494), Станіслава Оріховського-Роксолана (1513 – 1566), Івана
Вишенського (бл. 1550 – 1620) та ін. Основним осередком формування
класичної філософії в Україні стала Києво-Могилянська академія.
Г. Сковорода справив великий вплив на подальший розвиток української
філософської думки. В його ученні про дві натури (видиму і невидиму) у три
світи – мікро, макро та символічний – чітко простежується думка, що природа
“есть всему первоначальная пружина”, а матерія вічна. Розкриваючи проблеми
пізнання світу, Г. Сковорода звертається до думки старогрецьких філософів про
людський вимір усього існуючого. У нього людина є найвищою визначеністю
світу. Найважливішою ознакою філософії Г. Сковороди є її високий гуманізм і
моральність. .
Питання цільових виступів студентів
1.
2.
3.
4.

Філософія давніх слов’ян.
Філософія періоду Відродження.
Життя та філософська творчість Г. Сковороди.
Філософія Т. Шевченка.
Теми для рефератів

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Філософська думка Київської Русі в контексті давньоруської духовності.
Філософські ідеї українських гуманістів та їх сучасне значення.
Філософська думка Києво-Могилянської академії.
Проблема людини в українській філософії.
Розвиток філософії в українській діаспорі у ХХ ст.
Особливості розвитку філософії в Україні у радянський період.
Література

1. Бичко І., Табачковський В., Бичко А. Філософія: підручник. Київ : Центр
навчальної літератури, 2019. 648 с.
2. Висоцька Г.М. Джерела відкритого православ’я як ідейної основи
православної церкви України. Мультиверсум. Філософський альманах.
2019. Випуск 5-6. С. 127–139.
3. Волинка Г.І. Історія філософії : навчальний посібник. Київ : Каравела,
2017. 480 с.
4. Геращенко Т.Г. Філософія у стислому викладі : навчальний посібник.
Суми : СФ ХНУВС, 2015. 180 с. URL:http://www.sumy.univd.edu.ua

5. Геращенко Т.Г. Практикум з історії філософії : навчальний посібник.
Суми : СФ ХНУВС, 2019. 127 с.
6. Кирилюк О.С. І все ж таки, який світ ловив Григорія Сковороду? Дні
науки філософського факультету-2018 : матеріали міжнар. наук. конф.
(26-27 квітня 2018 року). Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. С. 8082.
7. Кислюк К.В. Філософія : навчальний посібник. Київ : Каравела, 2018 .
236 с.
8. Лозовий В., Требін М., Горлач М. Основи філософських знань.
Філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство: підручник. Київ :
Центр навчальної літератури, 2020. 1028 с.
9. Мозговий Л., Бичко І., Додонов Р. Філософія. Кредитно-модульний курс:
підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 456 с.
10.Петрушенко В. Вступ до філософії. Історія світової та української
філософії. Фундаментальні проблеми сучасної філософії. Львів: Львівська
політехніка, 2019. 596 с.
11.Петрушенко В.Л. Філософія : підручник. Київ : Каравела, 2018. 504 с.
12.Симоненко С., Сулим О., Шмиголь М. Основи філософії : навчальний
посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 412 с.
Семінарське заняття 9. Сучасна світова філософія
Навчальна мета заняття: засвоїти основні філософські течії ХХ-ХХІ ст., їх
особливості, специфічні риси.
Кількість годин: 2
Навчальні питання:
1. Сцієнтичний напрям (позитивізм, неопозитивізм, постпозитивізм,
структуралізм, герменевтика).
2. Антропологічний напрям (екзистенціалізм, філософська антропологія,
персоналізм, фрейдизм і неофрейдизм).
3. Релігійно-філософський напрям (неотомізм, протестантизм).
Методичні рекомендації до вивчення теми
Слід звернути увагу на особливості новітньої філософії. У ХХ ст. узято
під сумнів основний принцип класичної філософії – віру в безмежні можливості
людського розуму. Особливу увагу необхідно звернути на класифікацію
основних напрямків сучасної філософії. Можна виділити сцієнтичний напрямок
(позитивізм, неопозитивізм, постпозитивізм, структуралізм, герменевтика),
антропологічний напрямок (екзистенціалізм, філософська антропологія,
персоналізм, фрейдизм), філософсько-релігійний напрямок (неотомізм,
протестантизм).
Започаткував позитивізм французький філософ і соціолог Огюст Конт
(1798 – 1857) «Курс позитивної філософії». Для О. Конта культура людства і
свідомість людини проходять три стадії розвитку: релігійну, філософську і

наукову. Неопозитивізм започаткував у першій половині ХХ ст. англійський
логік Бертран Рассел (1872 – 1970). Усі фундаментальні поняття світу він
запропонував виводити не з філософії, а з логіки.
Екзистенціалізм розглядає людину як унікальну духовну істоту, здатну до
вибору власної долі. Основним проявом экзистенції є свобода, яка має на увазі
відповідальність за результат свого вибору. Справжня філософія, з точки зору
екзистенціалізму, повинна виходити з єдності об’єкту і суб’єкта. Ця єдність
втілена в «екзистенції», тобто деякій ірраціональній реальності.
Особливістю неотомізму ХХ ст. стала спроба зосередити зусилля на
збереженні миру на Землі, засудженні тероризму та інших форм насилля;
заклики виявити реальну турботу про населення бідних країн, усіх знедолених.
Ці ідеї – головна тема роздумів філософів-католиків: Ж. Марітена,
Є. Жильсона, Г. Марселя, Т. де Шардена, а також філософів іудаїзму
(М. Бубера), ісламу (М. Ікбали) та ін.
Питання цільових виступів студентів
1.
2.
3.
4.

Концепція переоцінки цінностей у філософії Ф. Ніцше.
Розвиток науки в ХІХ ст. та позитивна філософія О. Конта.
Філософська концепція К. Поппера.
Концепція наукових революцій Т. Куна.
Теми для рефератів

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Проблема людини в екзистенціальній філософії.
Сучасна філософська герменевтика: основні проблеми й етапи розвитку.
Проблеми буття та часу в екзистенціальній філософії Ж.–П. Сартра.
Людина бунту в філософії А. Камю.

«Екзистенціальний досвід» у Марселя.
Проблема людини в філософсько-релігійній концепції Тейяра де
Шардена.
Література

1. Бичко І., Табачковський В., Бичко А. Філософія: підручник. Київ : Центр
навчальної літератури, 2019. 648 с.
2. Волинка Г.І. Історія філософії : навчальний посібник. Київ : Каравела,
2017. 480 с.
3. Геращенко Т.Г. Філософія у стислому викладі : навчальний посібник.
Суми : СФ ХНУВС, 2015. 180 с. URL:http://www.sumy.univd.edu.ua
4. Геращенко Т.Г. Практикум з історії філософії : навчальний посібник.
Суми : СФ ХНУВС, 2019. 127 с.
5. Дмитренко Софія. Слово Гайдегерові? Межі толерантності в усній історії
філософії. Філософська думка. 2019. № 4. С. 81–92.
6. Кислюк К.В. Філософія : навчальний посібник. Київ : Каравела, 2018 .

236 с.
7. Кобець Роман. Про концепцію онтології Хайдеггера. Філософська думка
2019. № 1. С. 60-73.
8. Лозовий В., Требін М., Горлач М. Основи філософських знань. Філософія,
логіка, етика, естетика, релігієзнавство: підручник. Київ : Центр
навчальної літератури, 2020. 1028 с.
9. Мозговий Л., Бичко І., Додонов Р. Філософія. Кредитно-модульний курс:
підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 456 с.
10.Петрушенко В. Вступ до філософії. Історія світової та української
філософії. Фундаментальні проблеми сучасної філософії. Львів: Львівська
політехніка, 2019. 596 с.
11.Петрушенко В.Л. Філософія : підручник. Київ : Каравела, 2018. 504 с.
12.Симоненко С., Сулим О., Шмиголь М. Основи філософії : навчальний
посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 412 с.
Семінарське заняття 10. Онтологія
Навчальна мета заняття: засвоїти сутність буття і небуття, специфіку форм
буття.
Кількість годин: 2

1.
2.
3.
4.

Навчальні питання:
Поняття онтології.
Онтологія і метафізика.
Категорії буття і небуття як вихідні поняття онтології.
Сутність небуття.

Методичні рекомендації до вивчення теми
Специфікою цієї теми, є зосередження уваги на тому, що проблема буття
завжди була в центрі філософських роздумів. Багато мислителів уважали її
вихідною для системного засвоєння дійсності. Сучасна філософія тлумачить
буття як таку категорію, що охоплює все існуюче. Можна виділити такі форми
буття: буття природи, буття людини, буття ідеального, буття суспільства.
Термін метафізика походить від сполучення грецьких слів «мета і
фізика». Словосполучення позначає «те, що йде після фізики». Оскільки
грецьке «фізіс» має в собі й значення «природа», термін «метафізика» позначає
дещо позаприродне - Бога, душу, основи буття природи, закони її
впорядкованості. Кажуть, що метафізика «є спробою дослідити царину
надчуттєвого, є пізнанням надчуттєвої реальності». Оскільки таке пізнання та
можливість його істинних результатів (знань) споконвічно були під сумнівом,
то саме з метафізики виросла гносеологія - філософська наука про пізнаваність
позачуттєвих реалій. З неї ж виросла і формальна логіка - метод умоглядного
пізнання і перевірки істинності отриманих знань. Головний термін формальної
логіки у її традиційному вигляді - поняття. Німецький філософ Імануіл Кант
цінував логіку як знаряддя метафізики, бо вважав останню дослідженням

реальності з самих лише понять. І через це відмежовував її від науки, яка
завжди спирається на чуттєвий досвід. Знаменитий німецький класик Ґеорґ
Гегель теж визначав метафізику як науку про умосяжні речі, які осягаються
думкою.
Онтологія - перша, найважливіша частина філософського знання.
Філософія, власне, починалася з постановки онтологічних питань: пошук
першопочатків буття, системність буття, способи існування буття, місце
людини в бутті - споконвічні питання, які хвилювали вже перших мислителів,
так званих натурфілософів. Античні натурфілософи, в основному
«досократики» (Піфагор, Фалес, Анаксімен, Анаксагор, Анаксимандр, Геракліт
Ефеський, Емпедокл, Парменід та ін), спираючись на існуючі на той час знання,
намагалися заглянути далі, - не просто описати видимі боку реальності, а
помислити: що ж таке «буття взагалі», тому однією з перших проблем онтології
було питання про визначення поняття «буття», а також пошук організуючих
принципів і почав буття.
Питання цільових виступів студентів
1.
2.
3.
4.

Теоретичні моделі світу.
Арістотель про завдання першої філософії або метафізики.
Філософський зміст понять «матерія», «простір», «час», «рух».
Актуальні проблеми створення цілісної картини світу.
Теми для рефератів

1.
2.
3.
4.
5.

Історичні типи метафізики.
Метафізичні системи Нового часу.
Зміна парадигм метафізики XX ст..
Головні проблеми сучасної метафізики.
Проблема буття та небуття в філософії XX ст.
Література

1. Бичко І., Табачковський В., Бичко А. Філософія: підручник. Київ : Центр
навчальної літератури, 2019. 648 с.
2. Волинка Г.І. Історія філософії : навчальний посібник. Київ : Каравела,
2017. 480 с.
3. Геращенко Т.Г. Філософія у стислому викладі : навчальний посібник.
Суми : СФ ХНУВС, 2015. 180 с. URL:http://www.sumy.univd.edu.ua
4. Геращенко Т.Г. Практикум з історії філософії : навчальний посібник.
Суми : СФ ХНУВС, 2019. 127 с.
5. Кислюк К.В. Філософія : навчальний посібник. Київ : Каравела, 2018 .
236 с.

6. Лозовий В., Требін М., Горлач М. Основи філософських знань.
Філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство: підручник. Київ :
Центр навчальної літератури, 2020. 1028 с.
7. Мозговий Л., Бичко І., Додонов Р. Філософія. Кредитно-модульний курс:
підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 456 с.
8. Петрушенко В. Вступ до філософії. Історія світової та української
філософії. Фундаментальні проблеми сучасної філософії. Львів: Львівська
політехніка, 2019. 596 с.
9. Петрушенко В.Л. Філософія : підручник. Київ : Каравела, 2018. 504 с.
10.Симоненко С., Сулим О., Шмиголь М. Основи філософії : навчальний
посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 412 с.
Семінарське заняття 11. Філософське розуміння матерії
Навчальна мета заняття: засвоїти властивості матерії, її структурні рівні,
особливості відображення як загальної властивості матерії, специфіку
свідомості.
Кількість годин: 2

1.
2.
3.
4.
5.

Навчальні питання:
Філософське розуміння матерії.
Атрибути матерії: рух, простір, час.
Структурні рівні матерії.
Відображення як загальна властивість матерії.
Сутність свідомості.

Методичні рекомендації до вивчення теми
При вивченні теми слід звернути увагу на визначення матерії як
філософської категорії. Матерія – це філософська категорія для означення
об’єктивної реальності, яка відображається органами чуття людини, але існує
незалежно від них. Нежива природа вимірюється такими рівнями: мікро
елементарним, атомарним, молекулярним, макротіл, планет і систем планет,
галактик і систем галактик, метагалактик, Всесвіт. Жива природа має рівні: до
клітинний, клітинний, популяції, біоценози, біосфера. Соціум поданий такими
рівнями: людина, соціальні групи, нації, держави, суспільство, соціум.
Відображення – це властивість матеріальних систем відтворювати у
процесі взаємодії ознаки і властивості відбиваного об’єкта в специфічних
формах. Ця властивість матерії виявляється на всіх рівнях її організації: в
неживій, живій і соціальній природі. В неживій природі відображення
характеризується відносно простими формами (механічною, фізичною і
хімічною) і пасивним характером. Різновидами біологічна форма відображення
є: подразливість, чутливість, елементарна психіка вищих тварин. Свідомість –
це властивість високоорганізованої матерії – людського мозку, що виражена в
суб’єктивному, ідеальному, узагальненому, цілепокладальному відображенні
дійсності і її творчому перетворенні.

Питання цільових виступів студентів
1.
2.
3.
4.

Специфіка відображення на різних рівнях розвитку матерії.
Роль самосвідомості у системі свідомості.
Взаємозв’язок свідомості і мозку.
Людина і комп’ютер: шляхи взаємодії.
Теми для рефератів

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Свідомість і духовний світ людини.
Свідомість і несвідоме.
Ментальність і свідомість: точки дотику.
Свідомість, самосвідомість, підсвідомість: форми вияву.
Актуальні проблеми штучного інтелекту.
Специфіка форм відображення у неживій природі.
Література

1. Бичко І., Табачковський В., Бичко А. Філософія: підручник. Київ : Центр
навчальної літератури, 2019. 648 с.
2. Волинка Г.І. Історія філософії : навчальний посібник. Київ : Каравела,
2017. 480 с.
3. Геращенко Т.Г. Філософія у стислому викладі : навчальний посібник.
Суми : СФ ХНУВС, 2015. 180 с. URL:http://www.sumy.univd.edu.ua
4. Геращенко Т.Г. Практикум з історії філософії : навчальний посібник.
Суми : СФ ХНУВС, 2019. 127 с.
5. Кислюк К.В. Філософія : навчальний посібник. Київ : Каравела, 2018 .
236 с.
6. Лозовий В., Требін М., Горлач М. Основи філософських знань.
Філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство: підручник. Київ :
Центр навчальної літератури, 2020. 1028 с.
7. Мозговий Л., Бичко І., Додонов Р. Філософія. Кредитно-модульний курс:
підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 456 с.
8. Петрушенко В. Вступ до філософії. Історія світової та української
філософії. Фундаментальні проблеми сучасної філософії. Львів: Львівська
політехніка, 2019. 596 с.
9. Петрушенко В.Л. Філософія : підручник. Київ : Каравела, 2018. 504 с.
10.Симоненко С., Сулим О., Шмиголь М. Основи філософії : навчальний
посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 412 с.
Семінарське заняття 12. Гносеологія
Навчальна мета заняття: засвоїти особливості теорії пізнання – гносеології,
сутність процесу пізнання, його складових, особливості істини і практики,

специфіку методів і форм гносеології.
Кількість годин: 2
Навчальні питання:
1.
2.
3.
4.
5.

Пізнання як складова частина людського буття.
Особливості чуттєвого і раціонального пізнання.
Форми наукового пізнання.
Методи наукового пізнання.
Проблема істини в філософії.

Методичні рекомендації до вивчення теми
Вивчаючи цю тему, слід зосередити увагу на сутності процесу пізнання.
Пізнання – це процес взаємодії об’єкта і суб’єкта, сутністю якого є
перетворення предметного змісту на зміст мислення (отримання знань), а
кінцевою метою – досягнення істини. Пізнання є складним процесом, що має
складну структуру. Виділяють основні форми пізнання – чуттєву та
раціональну, а також рівні пізнання – емпіричний та теоретичний. Чуттєва
сторона пізнання є єдністю відчуття, сприйняття й уявлення. Раціональне
(абстрактно-логічне) пізнання здійснюється у формах понять, суджень й
умовиводів.
Істина в суто гносеологічному (пізнавальному) плані є відповідністю
знання дійсності, адекватним відображенням об’єктивної реальності у
свідомості людей. Сутність проблеми істини полягає в можливості отримання
об’єктивної істини, тобто такого змісту нашого знання, який не залежить від
людини і людства. Наукове пізнання особливе. У ньому при наявності єдності
чуттєво-сенситивного та раціонального провідна роль належить раціональному.
Але його основні форми (поняття, судження, умовиводи) не повною мірою
відображають науковий пізнавальний процес. У науковому пізнанні
створюються, розбудовуються і набувають певної самостійності різноманітні
його форми. Головними з них є: науковий факт, наукова проблема, наукова
ідея, наукова гіпотеза, наукова теорія.
Питання цільових виступів студентів
1. Специфіка донаукового, стихійно-емпірічного пізнання.
2. Сутність методології наукового пізнання.
3. Особливості понять: парадигма, дослідницька парадигма, картина світу,
стиль мислення, архетип наукового мислення.
4. Суб’єкт та об’єкт пізнання.
Теми для рефератів
1. Агностицизм і скептицизм в гносеології.
2. Чуттєве та раціональне пізнання.

3.
4.
5.
6.

Знання та пізнання.
Роль інтуїції в пізнанні.
Поняття істини та його еволюція в історії філософії й культури.
Істина і філософії, науці і праві.
Література

1. Бичко І., Табачковський В., Бичко А. Філософія: підручник. Київ : Центр
навчальної літератури, 2019. 648 с.
2. Волинка Г.І. Історія філософії : навчальний посібник. Київ : Каравела,
2017. 480 с.
3. Геращенко Т.Г. Філософія у стислому викладі : навчальний посібник.
Суми : СФ ХНУВС, 2015. 180 с. URL:http://www.sumy.univd.edu.ua
4. Геращенко Т.Г. Практикум з історії філософії : навчальний посібник.
Суми : СФ ХНУВС, 2019. 127 с.
5. Кислюк К.В. Філософія : навчальний посібник. Київ : Каравела, 2018 .
236 с.
6. Лозовий В., Требін М., Горлач М. Основи філософських знань.
Філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство: підручник. Київ :
Центр навчальної літератури, 2020. 1028 с.
7. Мозговий Л., Бичко І., Додонов Р. Філософія. Кредитно-модульний курс:
підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 456 с.
8. Петрушенко В.Л. Гносеологія та епістемологія : підручник. Київ :
Каравела, 2018. 200 с.
9. Петрушенко В.Л. Філософія : підручник. Київ : Каравела, 2018. 504 с.
10.Симоненко С., Сулим О., Шмиголь М. Основи філософії : навчальний
посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 412 с.
Семінарське заняття 13. Людина як предмет філософського аналізу
Навчальна мета заняття: засвоїти особливості формування філософської
антропології в історії філософії, сутність сучасної концепції людини.
Кількість годин: 2
Навчальні питання:
1. Основні концепції сутності людини в історії філософії.
2. Специфіка філософського підходу до проблеми людини.
3. Сенс життя людини та його визначення у філософії.
4. Життя, смерть та безсмертя.
Методичні рекомендації до вивчення теми
Розглядаючи цю тему, слід зазначити, що вона є основною у курсі
філософії. Усі філософські проблеми, якими б абстрактними вони не здавалися,
так чи інакше пов’язані з проблемою людини. Не випадково І. Кант питання,
“що таке людина”, сформулював як основне питання філософії.

Людина є складним і цілісним утворенням, яке належить певним чином і
до природи, і до суспільства, і до культурно-історичного та духовного світу.
Людина проявляє себе як біопсихосоціальна система, а її соціальний аспект
постає домінуючим. Відповідно до співвідношення названих компонентів
людського виразу напрацьовані виділяють поняття: «індивід» – «особа» –
«індивідуальність». Філософія не може обійти питання про зміст і сенс життя.
У цьому питанні є об’єктивна і суб’єктивна сторона. Суб’єктивна сторона
питання про сенс життя не має однозначної відповіді. Це питання мусить
адекватно усвідомлювати і зважувати кожна людина особисто, шляхом
вільного морального вибору. Говорити про сенс життя можна тільки тоді, коли
поважаєш, цінуєш не тільки власне, але й чуже існування. Сенс життя полягає у
всебічному розвитку сутнісних сил людини, їх реалізації на благо інших людей,
водночас у задоволенні власних потреб, знаходячи в цьому відповідне
задоволення, радість і щастя.
Питання цільових виступів студентів
1.
2.
3.
4.
5.

Основні філософські проблеми антропогенезу.
Місце біологічного фактору у людській сутності.
Смерть, безсмертя та проблема сенсу життя людини.
Свобода і творчість як риси людини.
Цінність людського життя: моральні й правові аспекти.
Теми для рефератів

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Сутність гуманістичного підходу до особистості.
Антична та новітня філософія про сутність людини.
М.Шелер – засновник сучасної філософської антропології.
М.О. Бердяєв про призначення людини.
Філософські проблеми особистості на початку XXI ст.
Аналіз свідомості у феноменології.
Сенс життя людини та його визначення у філософії.
Цінність людського життя: моральні й правові аспекти.
Література

1. Бичко І., Табачковський В., Бичко А. Філософія: підручник. Київ : Центр
навчальної літератури, 2019. 648 с.
2. Волинка Г.І. Історія філософії : навчальний посібник. Київ : Каравела,
2017. 480 с.
3. Геращенко Т.Г. Філософія у стислому викладі : навчальний посібник.
Суми : СФ ХНУВС, 2015. 180 с. URL:http://www.sumy.univd.edu.ua
4. Геращенко Т.Г. Практикум з історії філософії : навчальний посібник.
Суми : СФ ХНУВС, 2019. 127 с.

5. Ільїна О.В. Криза гендерної ідентичності у сучасному світі. Філософські
обрії. 2018. № 39. С. 116-130.
6. Кислюк К.В. Філософія : навчальний посібник. Київ : Каравела, 2018 .
236 с.
7. Лозовий В., Требін М., Горлач М. Основи філософських знань.
Філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство: підручник. Київ :
Центр навчальної літератури, 2020. 1028 с.
8. Мозговий Л., Бичко І., Додонов Р. Філософія. Кредитно-модульний курс:
підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 456 с.
9. Омелянчик Валентин. Насильство як явище сучасного світу: соціальний
та культурно-історичний вимір. Філософська думка. 2019. № 2. С. 60–
69.
10.Петрушенко В. Вступ до філософії. Історія світової та української
філософії. Фундаментальні проблеми сучасної філософії. Львів:
Львівська політехніка, 2019. 596 с.
11.Петрушенко В.Л. Філософія : підручник. Київ : Каравела, 2018. 504 с.
12.Симоненко С., Сулим О., Шмиголь М. Основи філософії : навчальний
посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 412 с.
13.Хамітов Н., Крилова С., Етика. Шлях до краси відносин. Курс лекцій.
Київ : КНТ, 2019.260 с.
14.Чаплинський В. Проблема духовного у світогляді людини: монографія.
Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 115 с.
Семінарське заняття 14. Філософія природи
Навчальна мета заняття: засвоїти основні поняттями філософії природи,
взаємозв’язок природи і суспільства, сутність екологічних проблем
сьогодення та шляхи їх вирішення
Кількість годин: 2
Навчальні питання:
1. Еволюція філософських ідей та наукових знань про природу.
2. Взаємозв’язок природи і суспільства. Ноосфера.
3. Екологічні та демографічні проблеми сучасності. Їх соціальні, етичні та
правові аспекти, специфіка прояву в Україні.
Методичні рекомендації до вивчення теми
Перш ніж розглянути складну проблему взаємодії суспільства і природи,
слід визначити основні поняття, що входять до цієї проблеми. Поняття
«природа» в науковій літературі вживається у двох значеннях. У широкому
розумінні термін «природа» охоплює і суспільство, і навколишній світ, тобто є
синонімом Всесвіту. У вузькому розумінні – це частина матеріального світу,
яка протистоїть суспільству і взаємодіє з ним. Природа як складова частина
світової цілісності становить основу буття суспільства.

Поняття «ноосфера» (від грецького «ноос» – «розум» і «сфейрос» –
«сфера») виникло на початку ХХ ст. Його введено в науковий обіг
французькими філософами Е. Леруа і Тейяром де Шарденом. Ноосферу вони
розглядали як ідеальне утворення, як особливу позабіосферну «оболонку
думки» планети. Принципово інший зміст вкладає у поняття «ноосфера»
видатний учений В.І. Вернадський (1863 – 1945). На його думку, навколо Землі
дійсно утворилася оболонка антропогенного походження. Але це не ідеальна
сфера, а сфера взаємодії суспільства і природи, перебудована колективним
розумом.
Соціальна екологія – це наука, що вивчає проблеми прогнозування,
планування й управління процесом взаємодії суспільства з природою.
Екологічні проблеми:
1. Підвищення температури на планеті внаслідок концентрації вуглекислого
газу в атмосфері. Це призведе до танення льодовиків Арктики та Антарктиди,
підняття рівня морів і океанів. 2. Виснажується киснепостачання Землі. Воно
пов’язане зі знищенням лісів і забрудненням поверхні океанів. 3. Виснажуються
ресурси світового океану, який разом з лісами є основним постачальником
кисню. 5. Забруднюється навколишнє середовище хімічними сполуками і
радіоактивними речовинами. 6. Поступово вичерпуються природні ресурси.
Питання цільових виступів студентів
1. Концептуальні параметри екологізму.
2. Екологічні виклики на межі тисячоліть.
3. Еволюція Всесвіту.
4. Специфіка глобальних проблем сучасності.
Теми для рефератів
1. Людина і Всесвіт.
2. Геополітика у минулому і сьогодні.
3. Екологія. Мораль. Політика.
4. Аварія на Чернобильскій АЕС та вплив її наслідків на навколишнє
середовище.
5. Екологічні проблеми сучасності.
6. Народонаселення як передумова суспільного життя.
Література
1. Бичко І., Табачковський В., Бичко А. Філософія: підручник. Київ : Центр
навчальної літератури, 2019. 648 с.
2. Волинка Г.І. Історія філософії : навчальний посібник. Київ : Каравела,
2017. 480 с.
3. Геращенко Т.Г. Філософія у стислому викладі : навчальний посібник.
Суми : СФ ХНУВС, 2015. 180 с. URL:http://www.sumy.univd.edu.ua

4. Геращенко Т.Г. Практикум з історії філософії : навчальний посібник.
Суми : СФ ХНУВС, 2019. 127 с.
5. Кислюк К.В. Філософія : навчальний посібник. Київ : Каравела, 2018 .
236 с.
6. Лозовий В., Требін М., Горлач М. Основи філософських знань.
Філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство: підручник. Київ :
Центр навчальної літератури, 2020. 1028 с.
7. Мозговий Л., Бичко І., Додонов Р. Філософія. Кредитно-модульний курс:
підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 456 с.
8. Петрушенко В. Вступ до філософії. Історія світової та української
філософії. Фундаментальні проблеми сучасної філософії. Львів:
Львівська політехніка, 2019. 596 с.
9. Петрушенко В.Л. Філософія : підручник. Київ : Каравела, 2018. 504 с.
10.Симоненко С., Сулим О., Шмиголь М. Основи філософії : навчальний
посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 412 с.
Семінарське заняття 15. Філософія культури
Навчальна мета заняття: ознайомити студентів зі специфічними рисами
культури, особливостями світової та національної культури.
Кількість годин: 2

1.
2.
3.
4.

Навчальні питання:
Філософське розуміння культури.
Сутність матеріальної і духовної культури.
Значення культури у розвитку людства.
Культура і цивілізація.

Методичні рекомендації до вивчення теми
Приступаючи до вивчення теми необхідно звернути увагу, що за змістом
культура вбирає в себе засоби, форми та результати перетворювальної
діяльності людей, спрямованої на задоволення власних потреб і подальший
розвиток. Відповідно до основних сфер існування суспільства, культура
поділяється на матеріальну, духовну, соціальну та культуру особистостей. Вона
реалізується в житті кожної людини в індивідуальному або соціальногруповому значенні.
До матеріальної культури належать створені суспільством знаряддя праці,
виробничі та побутові споруди, транспорт, породи виведених людьми тварин і
сорти рослин та ін. Сюди входять і технологічні процеси, організація
виробництва, способи розподілу благ тощо. Тобто матеріальною культурою є
перетворене людьми для життя зовнішнє середовище. Духовна культура – це
результати інтелектуальної діяльності людей. Вона складається з досвідних та
наукових знань, різноманітних поглядів і теорій, фольклору та здобутків
мистецтва, а також їх матеріалізованих проявів у вигляді книг, фільмів, картин,
спектаклів, архітектурних споруд тощо. Сюди також відноситься творчість

учених, винахідників, діяльність освітніх, інформаційних та інших закладів, що
розповсюджують духовні цінності. Важливим елементом духовної культури є
мова – засіб мислення, спілкування та соціалізації людей.
Питання цільових виступів студентів
1. Культура як специфічна реальність.
2. Культура й природа.
3. Культура як спосіб життєдіяльності людей і процес самовідтворення
людини.
4. Культура та антикультура.
.
Теми для рефератів
1.
2.
3.
4.

Толерантність і плюралізм як важливі ознаки сучасної культури.
Розвиток суспільства й динаміка культури
Правова культура працівника органів внутрішніх справ
Культура й цивілізація
Література

1. Бичко І., Табачковський В., Бичко А. Філософія: підручник. Київ : Центр
навчальної літератури, 2019. 648 с.
2. Волинка Г.І. Історія філософії : навчальний посібник. Київ : Каравела, 2017.
480 с.
3. Геращенко Т.Г. Філософія у стислому викладі : навчальний посібник. Суми :
СФ ХНУВС, 2015. 180 с. URL:http://www.sumy.univd.edu.ua
4. Геращенко Т.Г. Практикум з історії філософії : навчальний посібник. Суми :
СФ ХНУВС, 2019. 127 с.
5. Кислюк К.В. Філософія : навчальний посібник. Київ : Каравела, 2018 .
236 с.
6. Лозовий В., Требін М., Горлач М. Основи філософських знань. Філософія,
логіка, етика, естетика, релігієзнавство: підручник. Київ : Центр навчальної
літератури, 2020. 1028 с.
7. Мозговий Л., Бичко І., Додонов Р. Філософія. Кредитно-модульний курс:
підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 456 с.
8. Нечос А.Н., Бодак І.В., Семибратова П.В. Сучасна екологічна та
природоохоронна освіта як перспектива для розвитку ноосфери. Учені
записки Таврійського університету імені В.І.Вернадського. Том 26(65).
2013. № 3.С. 252–259.
9. Петрушенко В. Вступ до філософії. Історія світової та української філософії.
Фундаментальні проблеми сучасної філософії. Львів: Львівська політехніка,
2019. 596 с.
10.Петрушенко В.Л. Філософія : підручник. Київ : Каравела, 2018. 504 с.

11.Рябека Є.О. Проблема утвердження європейської демократичної аксіології в
українському суспільстві. Мультиверсум. Філософський альманах. 2019.
Випуск 5-6. С. 23–36.
12.Симоненко С., Сулим О., Шмиголь М. Основи філософії : навчальний
посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 412 с.
Семінарське заняття 16. Філософія права
Навчальна мета заняття: ознайомити студентів зі специфічними рисами
права, його особливостями, сутністю громадянського суспільства.
Кількість годин: 2
Навчальні питання:
1. Філософське розуміння права.
2. Філософське осмислення правового життя суспільства.

3. Право і правова свідомість.
4. Сутність громадянського суспільства і правової держави.
5. Філософія права в Україні.
Методичні рекомендації до вивчення теми
Приступаючи до вивчення теми необхідно звернути увагу, що право – це
система загальнообов’язкових правил поведінки, які встановлюються,
гарантуються і зберігаються державою з метою регулювання суспільних
відносин. Правова свідомість – це сукупність ідей, теорій, поглядів на юридичні
права та норми, що регулюють поведінку людей у суспільстві.
Сутнісними принципами філософії права є формальна правова рівність,
рівна міра свободи індивідів та загальної справедливості. Формально право − це
лише правоздатність, абстрактна вільна можливість набути своє, індивідуальновизначене право на даний об'єкт. В той же час реально набуті права людей
неодмінно будуть нерівними. Право − це лише рівний для різних людей
формалізований шлях до набуття прав на різні речі, предмети, блага, а не їх
роздавання порівно кожному.
Структуру громадського суспільства можна трактувати як систему
відносин господарчого, економічного, сімейно-родинного, етнічного, правового
і морального характеру. У громадянському суспільстві, на відміну від
державних структур, переважають не вертикальні, а горизонтальні зв’язки. Слід
зазначити, що в наш час межу між громадянським суспільством і державою
проводити стає дедалі важче. Держава все більше намагається втручатися як в
економічні, так і в соціально-правові відносини громадян.
Питання цільових виступів студентів
1. Філософія права в класичному німецькому ідеалізмі (І.Кант, Г.Гегель).
2. Античні концепції справедливості (Сократ, Платон, Арістотель, Епікур).
3. Філософія права і злочину.

4. Екзистенційна філософія про сутність права.
Теми для рефератів
Еволюція філософського розуміння природного права.
Філософія права та філософія політики.
Правова держава: історія людей і сучасність.
Права і свободи людини і громадянина.
Філософія права в Україні.
6. Філософське осмислення правового життя суспільства.
1.
2.
3.
4.
5.

Література
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