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ЗАКОН УКРАЇНИ 

ПРО ВИЩУ ОСВІТУ 
 

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому 

рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у 

результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-

професійної програми, обсяг якої становить 180–240 кредитів ЄКТС. 

Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра 

на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим 

навчальним закладом. 

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності 

в неї повної загальної середньої освіти. [Розд. ІІ, ст. 4]. 
 

 

 

15 МОТИВАЦІЙНИХ ПОРАД  

ВІД СТУДЕНТІВ ГАРВАРДУ 

 

1. Якщо ти зараз заснеш, то тобі, звичайно, присниться твоя 

мрія. Якщо ж замість сну обереш навчання, то ти втілиш свою мрію в 

життя. 

2. Коли ти думаєш, що вже занадто пізно, насправді все ще рано. 

3. Муки навчання всього лиш тимчасові. Муки незнання – вічні. 

4. Навчання – це не час. Навчання – це зусилля. 

5. Життя – це не тільки навчання, але якщо ти не можеш пройти 

навіть через цю його частину, то на що ти взагалі здатний? 

6. Напруга і зусилля можуть бути задоволенням. 

7. Тільки той, хто робить усе раніше, тільки той, хто докладає 

зусилля, по-справжньому зможе насолоджуватися своїм успіхом. 

8. У всьому процвітати дано не кожному. Але  успіх приходить 

тільки із самовдосконаленням і рішучістю. 

9. Час летить. 

10. Сьогоднішня слина стане завтрашніми сльозами. 

11. Люди, що вкладають щось у майбутнє – реалісти. 

12. Твоя зарплата прямо пропорційна твоєму рівню освіти. 

13. Сьогодні ніколи не повториться. 

14. Навіть завтра твої вороги жадібно гортатимуть книжки. 

15. Якщо не попотієш – не заробиш. 
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Потрібно багато вчитися,  

щоб знати хоч трохи. 

Шарль Монтеск`є. 

 

ВСТУП 

 

Нинішню стратегію і тактику української вищої школи визначає 

програма входження її до загальноєвропейського освітнього 

простору, зафіксована в Законі України «Про вищу освіту». Згідно із 

Законом головне завдання вищої освіти полягає у створенні умов 

формування самодостанього, конкурентоспроможного, компетент- 

ного геокультурного суб’єкта, здатного продукувати нові ідеї та цілі, 

розв`язувати найскладніші проблеми в різних сферах суспільного 

життя на міцному підґрунті засвоєних духовних цінностей. Це 

вимагає перебудови вітчизняної освіти на геокультурних засадах, 

пріоритет розроблення й впровадження яких у навчальний процес 

передусім належить філософії. 

Керуючись принципом геокультурної єдності наукової і 

морально-естетичної освіченості – принципом повноцінності 

особистості як геокультурного суб`єкта, в курсі філософії 

акцентується увага на:  

– антропологічні погляди з метою сприяння становленню 

здобувачів вищої освіти не тільки в інтенціях економічного росту, а й 

розвитку людської особистості; 

– етичні погляди для утвердження повноти геокультурного 

буття здобувачів освіти через поєднання  знань і умінь, з одного боку, 

та  моральних цінностей – з другого; 

– екологічні погляди, щоб розкрити геокультурний зв’язок між 

об’єктивними причинно-наслідковими процесами природи й 

суб’єктивною відповідальністю людини; 

– трансцендентний погляд, що виводить особу за межі  

вузькопрактичної цільової орієнтації у сферу абсолютних цінностей 

Добра, Істини і Краси.  

Розуміння людини як довершеної незавершеності становить 

світоглядно-методологічну основу концепції неперервності навчання 

протягом усього життя, неодмінною умовою якого є самостійна 

робота здобувача освіти над філософською літературою. Знайомство 

з нею слід розпочати зі структури праці (плану), вступу і висновків, 
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що дає  змогу отримати початкове уявлення про її зміст, а також 

особливості історичних умов написання праці. 

Глибоке засвоєння прочитаного матеріалу досягається не 

відразу. Воно вимагає наполегливості й систематичності. Часто,  

перш ніж конспектувати твір, треба прочитати його повністю, 

з`ясувати за допомогою енциклопедій і словників невідомі слова, 

терміни, вислови, імена. Для цього у навчально-методичних 

матеріалах поміщено словник основних термінів і понять, а також 

короткий довідник персоналій. 

Вивчення філософії дає змогу долучитися до повчального 

літопису мудрості минулого, скарби якої допоможуть у 

самовизначенні в житті, зрозуміти наївність і помилковість багатьох 

ідейних позицій, обґрунтувати власну світоглядну орієнтацію в 

професійній спеціалізації, усвідомити багатогранність і складність 

сучасного світу, його тенденції і перспективи розвитку.  

Засвоєння курсу передбачає набуття бакалаврантом таких 

компетентностей, знань і умінь. 

Основні компетентності бакалавранта: 

– здатність формувати світогляд на основі розуміння принципів і 

цінностей, що входять до його структури; 

 – розуміння геокультури як фундаментального принципу 

світогляду, що утверджує органічну цілісність людини і природи,  

єдність способу об’єктивно-можливого існування природи людиною і 

способу суб’єктивно-належного існування людини природою; 

– здатність синтезувати знання  фахових та гуманітарних 

дисциплін у цілісне геокультурне світосприйняття на основі набутого 

філософського знання; 

– здатність до креативного та системного мислення, критики та 

самокритики, сприйняття етичних норм поведінки стосовно людей і 

природи як геокультурного буття.  

Бакалаврант повинен знати: 

– основні етапи і логіку розвитку світової та вітчизняної 

філософії, провідну проблематику цих етапів і особливості побудови 

світоглядних знань; 

– видатних представників світової та вітчизняної філософії, їх 

вихідні ідеї; світоглядно-методологічне значення основних філо- 

софських категорій; 

– основні поняття логіки, соціальної філософії, етики, естетики, 

релігієзнавства. 
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Бакалаврант повинен уміти: 

– порівнювати та аналізувати переваги і недоліки філософських 

позицій; виявляти та пояснювати особливості основних історичних 

форм і способів мислення;  

– аналізувати та оцінювання суспільні процеси; 

– ефективно та відповідально засвоювати і застосовувати в 

соціальній і професійній діяльності філософські, науково-теоретичні 

та культурологічні трансформації, що відбуваються; 

– використовувати історичні та сучасні філософсько-наукові 

уявлення про світ для формування свідомого ставлення до нього. 

Відповідно до кредитно-модульної технології навчання, 

семінарські заняття розділені на внутрішньо тематично структуровані 

відносно самостійні логічно завершені модулі. За модульно-

рейтинговою системою навчання успішність здобувача освіти 

оцінюється в балах, які за встановленою інтегральною шкалою оцінок 

переводяться у рейтинговий (модульний, семестровий, річний) 

показник з дисципліни. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

 

Зміст модуля 1 

Світоглядна сутність, предмет і проблемне поле філософії 

 

Тема 1. Предметне визначення буття і світогляд 

Визначення предмета, об`єкта та суб`єкта пізнавально-

практичної діяльності. Істина і правда як форми вираження 

об`єктивно-можливого та суб`єктивно-належного способів буття. 

Поняття світогляду. Структурні елементи світогляду та їх 

особливість. Форми світогляду, їх специфіка та роль у житті людини. 

Історичні типи світогляду. Поняття міфології. Міфологія як 

історично перший тип світогляду. Особливості міфу. Міф і казка. 

Основні риси міфологічного світогляду. Поняття релігії. Основні 

риси релігійного світогляду. 

 

Тема 2. Предмет філософії та її гуманістичний смисл 

Визначення предмета філософії. Основне питання філософії. 

Проблема сенсу життя. Сенс життя, мета діяльності та глузд. Форми 

самовираження філософії: онтологія, гносеологія, етика та естетика, 

антропологія, герменевтика. Філософський матеріалізм і філо- 

софський ідеалізм. Форми філософського матеріалізму та ідеалізму. 

Агностицизм. 

Основні функції філософії. Діалектичний і метафізичний методи 

філософствування. Роль критики та самокритики у філософії. 

 

Зміст модуля 2 

Історичні форми предметного самовизначення 

західноєвропейської філософії 

 

Тема 1. Антична філософія 

Поняття античної філософії. Методологія геокультурного 

підходу до її аналізу. Визначення предмета античної філософії. 

Сутність космоцентризму і космологізму. Парадигмальні риси 

античної філософії. 

Досократівський етап розвитку античної філософії. Особливості 

її світоглядної спрямованості. Проблема буття. Становлення 

діалектики як способу філософствування. 
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Сократівський (класичний) етап розвитку античної філософії та 

її світоглядна спрямованість. Софісти і Сократ. Платон і Аристотель. 

Елліністичний етап розвитку античної філософії. Епікуреїзм, 

стоїцизм, скептицизм. Неоплатонізм як філософський підсумок 

античної культури. 

 

Тема 2. Західноєвропейська середньовічна філософія 

Особливості середньовічної картини світу. Геоцентризм як 

сутнісна характеристика світогляду середньовічної епохи. Поняття 

предмета філософії. Визначення парадигмальних рис середньовічної 

філософії. 

Передумови та етапи становлення середньовічної філософії. 

Грекомовна та латинська апологетика. Патристика, її напрями та 

представники. Зародження схоластики. Визначення номіналізму та 

реалізму в схоластиці. Основні етапи розвитку схоластики. Філософія 

Т. Аквінського. Розпад схоластики. Поширення аверроїзму та 

містики. 

Тема 3. Філософія епохи Відродження 

Геокультурні особливості епохи. Виникнення нового кола    

знань – studia humana. Поняття ренесансного гуманізму. Наукові 

відкриття епохи. Неоплатонізм як філософська основа ренесансного 

гуманізму. Роль флорентійської академії в його обґрунтуванні. 

Поняття предмета ренесансної філософії. Особливості 

гуманістичного антропоцентризму.  Деїстичне та пантеїстичне 

спрямування у філософії Відродження. Пантеїзм Дж. Бруно. 

«Спроби» Мішеля Монтеня. 

 

Тема 4. Філософія Нового часу 

Визначення специфіки та ролі наукових відкриттів у формуванні 

модерного світогляду. Поняття предмета філософії Нового часу. 

Природоцентризм як визначальна риса філософії. Гносеологічна 

спрямованість філософії. Проблема свободи та необхідності.  

Формування основних напрямів у філософії: раціоналізм та 

емпіризм. Філософія Р. Декарта та Ф. Бекона. 

Німецька класична філософія, її представники і парадигмальні 

риси. Діалектика і метафізика як методи філософствування. 

Філософія Г. Гегеля, Л. Фоєрбаха, К. Маркса. Класичний марксизм і 

його еволюція на Заході та Сході. 
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Зміст модуля 3 

Предметне самовизначення вітчизняної філософії 

в її історичному розвитку 

 

Тема 1. Предметне самовизначення філософії в культурі 

Русі (Київської) 

Геокультурні витоки української філософської думки. 

Особливості міфологічного світогляду давніх українців. Формування 

києворуської культури. Поняття «Русь», «Україна», «Мала Русь», 

«Велика Русь». Сутність явища двох культур. Прийняття 

християнства і його роль у розвитку культури й філософії. Основні 

риси києворуської культури. 

Ідейні джерела києворуської філософської думки. Форми та 

способи філософствування. Філософія як «любомудріє». 

Представники києворуського любомудрія. Поліморфізм предметного 

самовираження філософії в києворуській культурі. 

 

Тема 2. Українська філософська думка XIV– XVIII ст. 

Геокультурне становище України в XIV–XVI ст. Релігійно-

філософські ідеї в Україні XIV–XVI ст. та їх вплив на формування 

вітчизняної філософії. Становлення гуманізму в Україні XV–XVI ст. 

(Юрій Дрогобич, Павло Русин, Станіслав Оріховський-Роксолан). 

Реформаційні та ренесансно-гуманістичні ідеї в Україні другої 

половини XVI– початку XVIІ ст. Полемічна література. 

Велика Українська революція XVIІ ст. Києво–Могилянська 

академія – центр українського Просвітництва. Роль академії у 

розвитку духовної культури слов`янських народів. Ідейні витоки 

українського Бароко. Предмет філософії українського Бароко та його 

парадигмальні риси. Історична доля українського Бароко. 

 

Тема 3. Філософія українського Романтизму. 

Доба філософської класики 

Ідейні джерела української класичної філософії – «філософії 

серця». Г. Сковорода – основоположник української класичної 

філософії. Основні етапи становлення та розвитку українського 

Романтизму (Харківський осередок, Кирило-Мефодіївське братство, 

«Руська трійця»). Особливості вираження ідей «філософії серця» у 

творчості М. Гоголя, Т. Шевченка, П. Куліша. «Філософія серця»      



11 
 

П. Юркевича. Визначення предмета «філософії серця» і її 

парадигмальних рис. 

 

Тема 4. Новітня українська філософія 

Особливості розвитку української філософської думки кінця 

XIХ – початку XХ ст. Предметне самовизначення філософії 

екзистенційно-романтичного спрямування. Філософські ідеї у 

творчості М. Коцюбинського, О. Кобилянської, Лесі Українки. 

Предметне самовизначення філософії матеріалістично-позити- 

вістського спрямування. Філософські ідеї М. Драгоманова, В. Лесе- 

вича, І. Франка. Культурно-філософське піднесення 20-х рр.  ХХ ст. 

(«Розстріляне відродження»). 

Ідеологізація філософії в 30–50-х рр. ХХ ст. та її наслідки в 

культурі й науці нації. Ідейно-теоретичні засади філософії марксизму-

ленінізму в СРСР. Філософія українських «шістдесятників» («друге 

відродження»). 

Філософія доби незалежності України. 

 

Зміст модуля 4 

Сучасна світова філософія 

 

Тема 1. Основні напрями в сучасній світовій філософії 

Плюралістичний характер сучасної філософії. Проблема 

раціонального й ірраціонального: нераціональність раціональності і 

раціональність ірраціональності. 

Філософський позитивізм. Предметне самовизначення та 

основні етапи розвитку. Позитивізм О. Конта. Емпіріокритицизм. 

Неопозитивізм. Постпозитивізм. 

Філософський екзистенціалізм. Ідейні витоки. «Фундаментальна 

онтологія» М. Гайдеггера. «Буття і ніщо» Ж.-П. Сартра. «Філософія 

абсурду» А. Камю. 

Філософський постмодернізм. Геокультурна зумовленість 

філософії постмодернізму та її основні риси. Принцип реконструкції 

Ж. Дерріда. 
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ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Всі науки необхідніші за філософію,  

але немає жодної, кращої за неї. 

Аристотель 

 
МОДУЛЬ 1 

Світоглядна сутність, предмет і проблемне поле філософії 

 

Тема 1. Предметна визначеність буття і світогляд 

1. Предмет, об`єкт і суб`єкт пізнавально-практичної діяльності. 

Істина і правда. 

2. Світогляд, його структура та форми. 

  3. Історичні типи світогляду. 

Ключові терміни і поняття: предмет; об`єкт; суб`єкт; істина; 

наука; мудрість; правда; метод; світогляд; міфологія; міф; релігія; 

мудрість.  

 

Рекомендована література 

1. Бичко А.К. Історія філософії: підручник / А.К. Бичко,           

І.В. Бичко, В.Г. Табачковський. – Київ: Либідь, 2001. – 408 с. 

2. Волинка Г.І. Вступ до філософії: історико-філософська 

пропедевтика: підручник / Г.І. Волинка та ін.; за ред.  Г.І. Волинка. – 

Київ: Вища школа, 1999. – 624 с. 

3. Горлач М.І. Основи філософських знань: підручник /           

М.І. Горлач та ін. – Київ: Центр навч. літ., 2008. – 1028 с. 

4. Губерський Л.Ф. Філософія: навч. посібник / Л.Ф. Губерський 

та ін.; ред. І.Ф.  Надольний– 7-ме вид., стер. – Київ: Вікар, 2008. – 

534 с. 

5. Філософія: підручник /за ред. О.П. Сидоренка. – Київ: Знання, 

2008. – 891 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

 

Проблемно-пошукові запитання і тестові завдання 

1. Що таке предмет? Чим предмет відрізняється від об`єкта? 

2. Що таке суб`єкт? Хто, на вашу думку, може бути суб`єктом? 

3. Що є предметом і об`єктом науки? Визначте предмет і об`єкт 

однієї з фахових дисциплін. 

4. Що таке правда і що таке істина? Які їх критерії? Назвіть 

геніїв правди і геніїв науки. 
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5. Що таке світогляд? Чим світоглядна позиція відрізняється від 

наукової? 

6. Які вам відомі форми світогляду? За якими критеріями вони 

відрізняються між собою? 

7. Формами світогляду є: 

а) релігія; 

б) література; 

в) ідеї; 

г) спосіб життя; 

д) соціальні настанови. 

8. Які з цих типів світогляду є історичними: 

а) антропоморфний; 

б) соціоморфний; 

в) міфологічний; 

г) родоплемінний; 

д) релігійний; 

е) філософський? 

9. Що таке міфологія і що таке міф? Чим, на вашу думку, міф 

відрізняється від казки? 

10. Якими основними рисами характеризується міфологічний 

світогляд? 

11. Чи відбувається міфологізація дійсності в сучасному житті? 

Відповідь обґрунтуйте. 

11.Що таке міфологічні боги? Як би ви їх визначили з погляду 

сучасної науки? 

12. Чи вірила людина міфологічної культури в надприродні 

сили? Свій погляд обґрунтуйте. 

13. Головною особливістю міфологічної свідомості є: 

а) особистісне ставлення до світу як до живого, одухотвореного 

«ТИ»; 

б) соціоантропоцентризм – перенесення на світ рис людини і 

суспільства; 

в) некритичність і неправдоподібність власних оповідань. 

14. Які основні ознаки притаманні релігійному світоглядові? Які 

релігії вам відомі? 

15. Що найбільше властиве релігійному світогляду: 

а) доброта; 

б) знання; 

в) віра; 
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г) мудрість? 

16. Які з названих причин найбільшою мірою зумовлюють 

існування релігійного світогляду в наш час: 

а) релігійна філософія; 

б) традиції; 

в) науково-технічний прогрес; 

г) війни, невизначеність і техногенні катастрофи? 

17. У чому полягає принципова відмінність між міфологічним і 

релігійним світоглядами? 

18. Що позитивного містить у собі міфологія і релігія? Свою 

відповідь обґрунтуйте. 

19. Чому, на вашу думку, Вольтер вважав: «якби Бога не було, 

його слід було би вигадати»? 

20. Прокоментуйте висловлювання Августина: «Краще за все 

Бог пізнається через незнання». 

 

Теми для самостійного опрацювання й реферативного 

виступу на семінарських заняттях і конференціях 

1. Наука і світогляд. 

2. Предмет і об`єкт науки. 

З. Світогляд і його основне питання. 

4. Ціннісно-смислова сутність світогляду. 

5.Міфологія і наука. 

6. Наука і релігія. 

7. Науково-технічний процес, міфологія і релігія. 

 

Тема 2. Предмет філософії та її гуманістичний смисл 

1. Предметне самовизначення філософії. 

2. Основне питання філософії. Проблема сенсу людського буття. 

3. Поліморфізм і поліфункціональність філософії. 

Ключові терміни і  поняття: філософія; онтологія; гносео- 

логія;  аксіологія; герменевтика; сенс життя; мета діяльності; глузд; 

матеріалізм; ідеалізм; агностицизм; антропологія філософська. 

 

Рекомендована література 

1. Гільдебранд Д. Що таке філософія? / Дітріх Гільдебранд; пер. 

з англ. Ю. Підлісний. – Львів: Колесо, 2008. – 244 с. 

2. Бичко А.К. Історія філософії: підручник / А.К. Бичко,           

І.В. Бичко, В.Г. Табачковський. – Київ: Либідь, 2001. – 408 с. 



16 
 

3. Волинка Г.І. Вступ до філософії: історико-філософська 

пропедевтика: підручник / Г.І. Волинка та ін.; за ред.  Г.І. Волинка. – 

Київ: Вища школа, 1999. – 624 с. 

4. Горлач М.І. Основи філософських знань: підручник /           

М.І. Горлач та ін. – Київ: Центр навч. літ., 2008. – 1028 с. 

5. Губерський Л.Ф. Філософія: навч. посібник/ Л.Ф. Губерський 

та ін.; ред. І.Ф.  Надольний– 7-ме вид., стер. – Київ: Вікар, 2008. – 

534 с. 

6. Філософія: підручник /за ред. О.П. Сидоренка. – Київ: Знання, 

2008. – 891 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

 

Проблемно-пошукові запитання і тестові завдання 

1. У чому полягає сутність концепцій «розбрунькування» та 

предметного самовизначення філософії? 

2. Як з грецької мови перекладається термін «філософія»: 

а) душа культури; 

б) любов до мудрості; 

в) вчення про мудрість; 

г) демократичний вибір? 

3. Яке, на ваш погляд, висловлювання характеризує предмет 

філософії найбільш правильно: 

а) «філософія – це наука наук»; 

б) «філософія  – це всеосяжне зведення знань»; 

в) «філософія – це вчення про взаємовідносини між людьми»; 

г) «філософія – це фундаментальний спосіб людського буття»? 

4. Головна мета філософії – дізнатися: 

а) як виник світ; 

б) чи є життя на інших планетах; 

в) що таке людина; 

г) як усе співвідноситься з усім. 

5. Філософія – це: 

а) будь-який світогляд; 

б) науковий світогляд; 

в) основа світогляду; 

г) теоретичний світогляд. 

6. Що є спільного і в чому полягає відмінність між філософією, 

міфологією і релігією? 

7. Що є спільного і в чому полягає відмінність між філософією 

та світоглядом? 
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8. Чи можлива «наукова філософія»? Відповідь обґрунтуйте.  

9. Чим відрізняється софійний спосіб філософствування від 

епістемного? 

10. Які фундаментальні положення властиві матеріалізму, 

об`єктивному і суб’єктивному ідеалізму? 

11. Що об`єднує і відрізняє позиції об’єктивного і суб’єктивного 

ідеалізму? 

12. Як визначається філософська позиція, згідно з якою у світі 

нічого не існує, крім «Я»? Які аргументи «за» і «проти» цієї позиції 

ви могли б навести? 

13. Що таке агностицизм? Яке з тверджень  найадекватніше 

виражає позицію агностицизму: 

а) усі предмети принципово пізнаванні; 

б) світ у цілому ніколи не може бути повністю пізнаванним; 

в) у світі є принципово пізнаванні і принципово непізнаванні 

предмети; 

г) ніякий предмет не може бути повністю пізнаванним. 

14. Назвіть функції філософії, проілюструйте їх дію на 

прикладах (формування особистості, розвиток науки тощо). 

15. Проблематикою буття спеціалізовано займається: 

а) етика; 

б) онтологія; 

в) антропологія; 

г) космологія. 

16. Розділ філософії, що вивчає пізнання: 

а) феноменологія; 

б) діалектика; 

в) аксіологія; 

г) гносеологія. 

17. Філософська антропологія – це розділ філософського знання, 

що вивчає: 

а) світ загалом; 

б) шляхи, можливості й результати пізнання; 

в) суспільство протягом його існування; 

г) людину, її сутність і місце у світі. 

18. Який філософський напрям заперечує пізнаванність світу:  

а) матеріалізм; 

б) суб’єктивний ідеалізм; 

в) об’єктивний ідеалізм; 



18 
 

г) агностицизм? 

19. Яка, на вашу думку, з рис об’єднує філософію та науку: 

а) експериментальне підтвердження; 

б) логічність та доказовість; 

в) принцип фальсифікації; 

г) парадоксальність судження? 

20. Яке з наведених суджень обґрунтовує ідеалістичний напрям 

у філософії: 

а) ідеї мають відповідати речам; 

б) речі мають відповідати ідеям; 

в) має бути взаємна відповідність між ідеями і речами? 

 

Теми для самостійного опрацювання й реферативного   

виступу   на семінарських заняттях і конференціях 

1. Походження філософії. 

2. Предмет філософії та її призначення. 

3. Структура філософії. 

4. Основне питання філософії. 

5. Способи філософствування. 

6. Функції філософії. 

 7. Філософія і наука. 

 

Питання модульно-рейтингового контролю 

1. Предмет, об’єкт і суб’єкт пізнавально-практичної діяльності. 

2. Істина і правда, їх критерії. 

3. Світогляд і його структура. 

4. Форми світогляду. 

5. Особливості міфологічного світогляду. 

6. Релігійний світогляд та його особливості. 

7. Предмет філософії та її основне питання. 

8. Поняття сенсу життя, мети діяльності і глузду. 

9. Основні форми самовираження філософії. 

10. Сутність філософського матеріалізму. 

11. Поняття матерії і свідомості. 

12. Філософський ідеалізм: основні напрями та їх сутність. 

13. Філософія як гносеологія. Основне питання гносеології. 

14. Діалектичний та метафізичний методи філософствування. 

15. Функції філософії. 
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МОДУЛЬ 2 

Історичні форма предметного самовизначення 

західноєвропейської філософії 

 

Хто бажає філософствувати,  

має спочатку в усьому сумніватися 
Дж. Бруно 

 

Тема 1. Антична філософія 

1. Геокультурна зумовленість. 

2. Основні етапи та напрями розвитку. 

3. Предмет та парадигмальні риси. 

Ключові терміни і поняття: поліс; натурфілософія; софістика; 

софізм; платонізм; аристотелізм; стоїцизм; епікуреїзм; скептицизм; 

автаркія; неоплатонізм; логос. 

 

Рекомендована література 

1. Бичко А.К. Історія філософії: підручник / А.К. Бичко,           

І.В. Бичко, В.Г. Табачковський. – Київ: Либідь, 2001. – 408 с. 

2. Волинка Г.І. Вступ до філософії: історико-філософська 

пропедевтика: підручник / Г.І. Волинка та ін.; за ред.  Г.І. Волинка. – 

Київ: Вища школа, 1999. – 624 с. 

3. Горлач М.І. Основи філософських знань: підручник /           

М.І. Горлач та ін. – Київ: Центр навч. літ., 2008. – 1028 с. 

4. Губерський Л.Ф. Філософія: навч. посібник/ Л.Ф. Губерський 

та ін.; ред. І.Ф.  Надольний– 7-ме вид., стер. – Київ: Вікар, 2008. – 

534 с. 

5. Філософія: підручник /за ред. О.П. Сидоренка. – Київ: Знання, 

2008. – 891 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

 

Проблемно-пошукові запитання і тестові завдання 

1. Що таке поліс? На яких засадах побудовано життя полісу? 

2. Яку роль зіграла полісна система в розвитку давньогрецької 

культури і філософії? 

3. Що таке античний Космос? Які риси полісного життя він 

увібрав у  себе? 

4. Які основні етапи розвитку проходить антична філософія? У 

чому полягає їх світоглядна спрямованість? 

5. Антична філософія виникла: 
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а) VII ст. н.е; 

б) VII ст. до н.е; 

в) на початку ІІ тисячолі.  

г) V ст. до н.е. 

6. Хто з античних філософів стверджував, що першоосновою 

світу є вогонь: 

а) Анаксімандр; 

б) Анаксімен; 

в) Геракліт; 

г) Протагор? 

7. Хто з античних філософів  стверджував, що першоосновою 

світу є вода: 

а) Парменід; 

б) Демокрит; 

в) Фалес; 

г) Зенон? 

8. Головним поняттям античної філософії є: 

а) благо; 

б) космос;  

в) форма; 

г) матерія. 

9. Антропологічний переворот в античній філософії здійснили: 

а) епікур і стоїки; 

б) Платон і Аристотель; 

в) софісти і Сократ; 

г) Левкіпп і Демокрит. 

10. Платон розділив усе існуюче на: 

а) світ ідей і світ речей; 

б) матерію і форму; 

в) мікрокосм і макрокосм; 

г) світ земний і світ олімпійських богів. 

11. У чому полягає основна проблематика античної філософії? 

Відображенням яких геокультурних умов і соціально-політичних 

відносин вона є? 

12. Дайте узагальнене визначення предмета філософії. У чому 

полягає її основна проблематика? 

13. Чи існує логічний зв’язок між твердженням Протагора 

«Людина – міра всіх речей» і вимогою Сократа «Пізнай самого себе»? 

Свій погляд обґрунтуйте.  
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14. У чому полягає сутність вимоги Сократа. «Пізнай самого 

себе»? 

15. Прокоментуйте твердження Сократа «Я знаю, що я нічого не 

знаю». 

16. У чому полягають особливості елліністичного етапу 

розвитку античної філософії? Назвіть його провідні філософські 

напрями. 

17. Що є спільного і в чому полягає відмінність між вченнями 

платонізму і неоплатонізму? 

18. Чим пояснити, що з усіх видів мистецтва саме скульптура та 

архітектура набули найбільшого розвитку в античному суспільстві? 

19. Що найхарактерніше для філософії скептицизму: 

а) осяяння; 

б) сумнів; 

в) переконання; 

г) одкровення.  

20. Філософія досократиків була: 

а) релігійною; 

б) ідеалістичною; 

в) натуралістичною; 

г) дуалістичною. 

 

Теми  для самостійного опрацювання й реферативного 

виступу на семінарських заняттях і конференціях 

1. Соціально-політичний устрій давньогрецьких полісів. 

2. Геокультурне положення Стародавньої Греції. 

3. Духовний світ поліса. 

4. Античне мистецтво. 

5. Вчення Платона і Аристотеля про державу. 

6. Етичне вчення Аристотеля. 

7. Етична спрямованість елліністичної філософії. 

 

Тема 2. Західноєвропейська середньовічна філософія 

1. Геокультурні умови розвитку. 

2. Предмет і парадигмальні риси. 

3. Основні етапи і напрями розвитку. 

Ключові терміни і поняття: теоцентризм; апологетика; 

патристика; схоластика; номіналізм і реалізм; універсалії; 

геоцентризм; креаціонізм; провіденціалізм; теологія; Символ віри. 
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Рекомендована література 

1. Бичко А.К. Історія філософії: підручник / А.К. Бичко,           

І.В. Бичко, В.Г. Табачковський. – Київ: Либідь, 2001. – 408 с. 

2. Волинка Г.І. Вступ до філософії: історико-філософська 

пропедевтика: підручник / Г.І. Волинка та ін.; за ред.  Г.І. Волинка. – 

Київ: Вища школа, 1999. – 624 с. 

3. Горлач М.І. Основи філософських знань: підручник /           

М.І. Горлач та ін. – Київ: Центр навч. літ., 2008. – 1028 с. 

4. Губерський Л.Ф. Філософія: навч. посібник / Л.Ф. Губерський 

та ін.; ред. І.Ф.  Надольний– 7-ме вид., стер. – Київ: Вікар, 2008. – 

534 с. 

5. Філософія: підручник /за ред. О.П. Сидоренка. – Київ: Знання, 

2008. – 891 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

 

Проблемно-пошукові запитання і тестові завдання 

1. Якими рисами характеризується середньовічна картина світу? 

2. У чому полягає принципова відмінність середньовічної 

філософської парадигми від античної? 

3. Основною рисою західноєвропейської середньовічної 

філософії є: 

а) креаціонізм; 

б) провіденціалізм; 

в) теоцентризм; 

г) сотеоріологія. 

4. Середньовічна філософія була: 

а) ідеалістичною; 

б) сцієнтичною; 

в) релігійною; 

г) матеріалістичною. 

5. Які основні етапи розвитку пройшла західноєвропейська 

середньовічна філософія і в чому полягає їх сутність? 

6. Головними періодами еволюції християнської філософії є: 

а) майєвтика; 

б) патристика; 

в) схоластика; 

г) критицизм. 

7. Вищим етапом розвитку середньовічної філософії вважають: 

а) схоластику; 

б) патристику; 
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в) апологетику; 

г) апофатику. 

8. Що таке схоластика? Яку роль відводили їй у середні віки? 

9. Які напрями, крім схоластики, вам відомі в середньовічній 

філософії? У чому полягає їхня сутність? 

10. Що є спільного і в чому полягає відмінність між номіна- 

лізмом і реалізмом? 

11. У чому полягає сутність доказів існування Бога Томою 

Аквінським і для кого вони призначені? 

12. Чи є щось позитивного у філософському плані сприяння в 

Середні віки чернецтву, аскетизму, сповідальності? 

13. Дискусія про універсалії в середньовічній філософії – це 

суперечність про співвідношення:  

а) буття і мислення; 

б) людини і Бога; 

в) знання і віри; 

г) одиничних речей і загальних понять. 

14. Які на основі номіналізму можна зробити логічні висновки 

стосовно співвідношення знання і віри? 

15. Чому філософія епохи Середньовіччя вважається 

схоластичною та апологетичною? 

16. Чому дискусія між номіналістами і реалістами в Середні віки 

була схоластичною? 

17. Як вирішував проблему співвідношення віри і знання у 

філософії Тома Аквінський? 

18. Які на основі раціоналізму можна зробити логічні висновки 

стосовно віри і знання? 

19. У чому полягає онтологічний доказ існування Бога? На яких 

засадах він ґрунтується? 

20. У чому полягає відмінність у розвитку східної,  грекомовної, 

та західної, латиномовної, ліній середньовічної філософії? 

 

Теми для самостійного опрацювання й реферативного 

виступу на семінарських заняттях і конференціях 

1.  Геокультурна зумовленість середньовічної філософії. 

2. Проблема віри і знання в середньовічної філософії. 

3. Соціальна функція середньовічної філософії. 

4. Філософія Томи Аквінського. 

5. Нноміналізм і реалізм – основні напрями схоластики. 
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6. Патристика та її роль у становленні середньовічної філософії. 

7. Августин і шлях віри. 

 

Тема 3. Філософія епохи Відродження 

1. Геокультурні особливості епохи. 

2. Особливості предметного самовизначення філософії. 

3. Модифіковані форми Ренесансу. 

Ключові терміни і поняття: антропоцентризм; титанізм; 

гуманізм; гуманістичний неоплатонізм; пантеїзм; геліоцентризм; 

макіавеллізм; утопія. 

 

Рекомендована література 

1. Бичко А.К. Історія філософії: підручник / А.К. Бичко,           

І.В. Бичко, В.Г. Табачковський. – Київ: Либідь, 2001. – 408 с. 

2. Волинка Г.І. Вступ до філософії: історико-філософська 

пропедевтика: підручник / Г.І. Волинка та ін.; за ред.  Г.І. Волинка. – 

Київ: Вища школа, 1999. – 624 с. 

3. Горлач М.І. Основи філософських знань: підручник /           

М.І. Горлач та ін. – Київ: Центр навч. літ., 2008. – 1028 с. 

4. Губерський Л.Ф. Філософія: навч. посібник / Л.Ф. Губерський 

та ін.; ред. І.Ф.  Надольний– 7-ме вид., стер. – Київ: Вікар, 2008. – 

534 с. 

5. Філософія: підручник /за ред. О.П. Сидоренка. – Київ: Знання, 

2008. – 891 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

 

Проблемно-пошукові запитання і тестові завдання 
1. Які геокультурні причини зумовили виникнення філософії 

Відродження? 

2. Які наукові відкриття сприяли становленню епохи 

Відродження? У чому полягає їх найвагоміша роль? 

3. Творцем геліоцентричної картини світу є: 

а) Й. Кеплер; 

б) Т. Браге; 

в) Г. Галілей; 

г) М. Копернік. 

4. У чому полягає принципова відмінність середньовічного 

гуманізму від гуманізму епохи Відродження? 

5. Чому епоха Відродження називається епохою гуманізму?  

6. Головною рисою філософії Відродження є: 
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а) теоцентризм; 

б) гуманізм; 

в) схоластика; 

г) фундаменталізм. 

7. У чому полягає принципова відмінність філософської 

парадигми Відродження від середньовічної і античної парадигм 

філософії? 

8. Засновником гуманістичного напряму у філософії був: 

а) Данте Аліг’єрі 

б) Ф. Петрарка; 

в) Г. Галілей; 

г) Дж. Бруно. 

9. Основним принципом філософської думки епохи  Відрод- 

ження є: 

а) пантеїзм; 

б) антропоцентризм; 

в) прометеїзм; 

г) утопізм. 

10. Якого характеру набуває неоплатонізм в епоху 

Відродження? У чому полягає його сутність? 

11. Що таке зворотна сторона  титанізму? Чим вона зумовлена? 

Яких форм вона набуває в епоху Відродження? 

12. Бог, розчинений у матеріальному світі та ототожнений із 

ним, є рисою: 

а) неоплатонізму; 

б) пантеїзму; 

в) екзистенціалізму; 

г) драматизму. 

13. Який філософський напрям розвивав Дж. Бруно: 

а) волюнтаризм; 

б) пантеїзм; 

в) томізм; 

г) панлогізм? 

14. Що означає поняття «модифіковані форми Ренесансу»? 

15. У чому полягає сутність макіавеллізму? Чи можна вважати 

Н. Макіавеллі прихильником тоталітаризму? 

16. У чому полягає сутність утопізму? Чи можна Т. Мора 

вважати утопічним мислителем? 
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17. Біля витоків політичної філософії епохи Відродження 

стояли: 

а) Ж. Боден; 

б) Н. Макіавеллі; 

в) Т. Кампанелла; 

г) Дж. Бруно. 

18.  Автором «Утопії», назва якої стала загальновизнаною, був: 

а) Н. Макіавеллі; 

б) Т. Кампанелла; 

в) Т. Мор; 

г) Дж. Бруно. 

19. Прокоментуйте висловлювання Н. Макіавеллі: «У справах 

судять по тому, чи досягнуто мети, а не по тому, якими засобами її 

досягнуто». Ваше ставлення до нього. 

20. Розкрийте зміст висловлювання Дж. Бруно: «Бог є не- 

скінченне в нескінченному; він перебуває у всьому і всюди, а не зовні 

і не над, але як найприсутніший». 

 

Теми для самостійного опрацювання й рефератного виступу 

на семінарських заняттях і конференціях 

1. Історичні умови формування і розвитку філософії 

Відродження. 

2. Гуманізм і проблеми індивідуальності. 

3. Феномен титанізму і його форми. 

4. Неоплатонізм – філософська основа ренесансного світо- 

бачення. 

5. Політика і мораль у вченні Нікколо Макіавеллі. 

6. Сутність утопізму Томаса Мора. 

7. Філософія і мистецтво  епохи Відродження.  

 

Тема 4. Філософія Нового часу 

1. Наукові відкриття та їх геокультурне значення. 

2. Предмет і парадигмальні риси філософії. 

3. Основні етапи та напрями. 

4. Особливості німецької класичної філософії. 

 Ключові терміни і поняття: емпіризм; раціоналізм; 

сенсуалізм; індукція; дедукція; апріоризм; діалектика; «явище»; «річ 

у собі»; субстанція; трансцендентальний; трансцендентний; 

категоричний імператив. 
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Рекомендована література 

1. Бичко А.К. Історія філософії: підручник / А.К. Бичко,           

І.В. Бичко, В.Г. Табачковський. – Київ: Либідь, 2001. – 408 с. 

2. Волинка Г.І. Вступ до філософії: історико-філософська 

пропедевтика: підручник / Г.І. Волинка та ін.; за ред.  Г.І. Волинка. – 

Київ: Вища школа, 1999. – 624 с. 

3. Горлач М.І. Основи філософських знань: підручник /           

М.І. Горлач та ін. – Київ: Центр навч. літ., 2008. – 1028 с. 

4. Губерський Л.Ф. Філософія: навч. посібник / Л.Ф. Губерський 

та ін.; ред. І.Ф.  Надольний– 7-ме вид., стер. – Київ: Вікар, 2008. – 

534 с. 

5. Філософія: підручник /за ред. О.П. Сидоренка. – Київ: Знання, 

2008. – 891 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

 

Проблемно-пошукові запитання і тестові завдання 

1. Як наукові відкриття ХVІ–ХVІІ ст. вплинули на формування 

картини світу Нового часу? 

2. Чим відрізняється геліоцентрична система Й. Кеплера від 

геліоцентричної системи М. Коперника? До розв’язання яких науко- 

вих проблем вона спонукала? 

3. Дайте порівняльну характеристику картинам світу 

Середньовіччя і Нового часу. 

4. У чому полягає головна особливість філософської парадигми 

Нового часу? Розкрийте її риси. 

5. Розкрийте сутність емпіризму і раціоналізму. Що є спільного 

у них з номіналізмом і реалізмом? 

6. Основна проблема філософії Нового часу – це проблема: 

а) наукового методу пізнання; 

б) концепції ідеального суспільного устрою; 

в) співвідношення між тілом і душею. 

г) людини і природи. 

7. Основні напрями філософії Нового часу: 

а) сенсуалізм і суб’єктивний ідеалізм; 

б) емпіризм і раціоналізм; 

в) механістичний матеріалізм і діалектичний матеріалізм; 

г) раціоналізм та ірраціоналізм. 

8. Характерними рисами філософії Нового часу є: 

а) науковість; 

б) примат віри над знанням; 
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в) тлумачення священних книг;  

г) логічність. 

9. Який напрям у гносеології розвивав Р. Декарт: 

а) конвенціоналізм; 

б) раціоналізм; 

в) скептицизм; 

г) інтуїтивізм? 

10. Який філософський напрям властивий поглядам Ф. Бекона: 

а) емпіризм; 

б) раціоналізм; 

в) інструменталізм; 

г) інтуїтивізм? 

11. Який філософський напрям притаманний поглядам             

Дж. Локка: 

а) агностицизм; 

б) прагматизм; 

в) сенсуалізм; 

г) містицизм? 

12. До якого філософського напряму  можна віднести автора 

твердження: «Якщо запитають, коли в людини з’являться ідеї, то 

правильна відповідь, на мій погляд, така: коли вона вперше зазнає 

відчуттів» (Дж. Локк)?  

13. Згідно з ученням І. Канта, апріорним знанням є: 

а) післядосвідне; 

б) досвідне; 

в) переддосвідне; 

г) надсвідоме. 

14. Напрямом філософської системи Г. Гегеля є: 

а) діалектичний ідеалізм; 

б) метафізичний матеріалізм; 

в) діалектичний матеріалізм. 

г) філософський плюралізм. 

15. Чим можна пояснити належність таких різних мислителів, як 

І. Кант, Г. Гегель, К. Маркс до німецької класичної філософії? 

16. У чому полягає основна суперечність філософії І Канта? Що 

таке «явище» і «річ у собі»? 

17. Розкрийте основну суперечність філософії Г. Гегеля. Чим 

вона викликана? 
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18. У чому полягає принципова відмінність філософії                  

Л. Фосрбаха від філософії інших представників німецької класичної 

філософії? 

19. Чи можна філософію марксизму вважати за винятково 

наукову теорію? 

20. Який напрям властивий марксистській філософії: 

а) діалектико-матеріалістичний; 

б) метафізико-матеріалістичний; 

в) діалектико-ідеалістичний; 

г) метафізико-ідеалістичний? 

 

Теми для самостійного опрацювання і реферативного 

виступу на семінарських заняттях і конференціях 

1. Нова наука та її вплив на розвиток філософії. 

2. Французький матеріалізм і трактування ним людини. 

3. Гуманізм і проблема людської індивідуальності. 

4. Людина і природа. 

5. Предмет філософії І. Канта. 

6. Гегелівська концепція походження та предмета філософії. 

7. Антропологічний матеріалізм Л. Фоєрбаха. 

8. Предмет марксистської філософії. 

 

Питання модульно-рейтингового контролю 

1. Геокультурна зумовленість античної філософії. 

2. Предмет і парадигмальні риси античної філософії. 

3. Основні етапи розвитку античної філософії та їх світоглядна 

спрямованість. 

4. Геокультурна картина світу західноєвропейської 

середньовічної філософії. 

5. Предмет і парадигмальні риси середньовічної філософії. 

6. Основні етапи розвитку середньовічної філософії. 

7.  Номіналізм і реалізм. Проблема універсалій. 

8. Геокультурна зумовленість філософії Ренесансу. 

9. Особливості предметного самовизначення філософії 

Ренесансу. 

10. Модифіковані форми Ренесансу. 

11. Наукові відкриття Нового часу та їх геокультурне значення. 

12. Предмет і парадигмальні риси філософії Нового часу. 

13. Емпіричний напрям у філософії Нового часу. 
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14. Раціоналістичний напрям у філософії Нового часу. 

15. «Коперниканський переворот» І. Канта у філософії. 

16. Філософія Г. Гегеля. Метод і система. 

17. Антропологічний матеріалізм Л. Фоєрбаха. 

18. Соціально-історичні передумови виникнення марксистської 

філософії. 

19. Предметне самовизначення марксистської філософії. 

20. Особливості німецької класичної філософії. 
 

МОДУЛЬ 3 

Предметне самовизначення вітчизняної філософії 

в її історичному розвитку 

 

Якщо хочемо зміряти небо, землю 

і моря, маємо насамперед зміряти себе. 

Г. Сковорода 

 

Тема 1. Предметне самовизначення філософії в культурі Русі 

(Київської Русі) 

1. Геокультурні витоки вітчизняної філософії. 

2. Особливості києворуської культури. 

3. Поняття предмета філософії в києворуській культурі.  

Ключові  терміни  і поняття: Русь; Мала Русь; Велика Русь; 

автохтони; кордоцентризм; явище двох культур; любомудріє; 

Україна. 

 

Рекомендована література 

1. Бичко А.К. Історія філософії: підручник / А.К. Бичко,           

І.В. Бичко, В.Г. Табачковський. – Київ: Либідь, 2001. – 408 с. 

2. Вступ до філософії: історико-філософська пропедевтика: 

підручник / Г.І. Волинка та ін.; за ред.  Г.І. Волинки. – Київ: Вища 

шк., 1999. – 624 с. 

3. Гаврилюк Ю.М. Філософія вітчизняної культури: навч.     

посіб. /  Ю.М. Гаврилюк. – Харків: ХНАУ, 2002. – 46 с. 

4. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій: 

навч. посіб. / В.С. Горський. – Київ: Наукова думка, 1996. – 286 с. 

5. Огородник І.В. Історія філософської думки в Україні. Курс 

лекцій: навч. посіб. / І.В. Огородник, В.В. Огородник. – Київ: Вища 

шк.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 543 с. 



31 
 

6. Історія філософії України. Хрестоматія: навч. посіб. / упоряд.: 

М.Ф. Тарасенко, М.Ю. Русин, А.К. Бичко та ін.– Київ: Либідь, 1993. –

С. 6– 63. 

 

Проблемно-пошукові запитання і тестові завдання 

1. У чому полягає специфіка геокультурного положення Русі 

(Київської)? Як це вплинуло на процес формування українського 

менталітету? 

2. Русь – це: 

а) плем’я; 

б) територія; 

в) союз племен; 

г) військово-торговий люд. 

3. Які концепції походження терміна «Русь» вам відомі? Яка з 

них є найприйнятнішою? Чому? 

4. Які вам відомі погляди на походження терміна «Україна»? 

Який з них є найприйнятнішим? Чому? 

5. Чи тотожними є терміни «Русь», «Мала Русь», «Україна», 

«Велика Русь»? 

6. Чому, на вашу думку,  М.С. Грушевський свою фунда- 

ментальну працю з історії України назвав «Історія України-Руси»? 

7. Чи можна говорити про формування українського етносу за 

часів княжої доби? Відповідь обґрунтуйте. 

8. Що таке паганська культура? У зв’язку з чим її почали 

називати поганською? Чому? 

9. Яким чином міфологічна культура вплинула на формування 

психологічного характеру українця? У чому виявився цей вплив? 

10. Як позначилося прийняття християнства на розвиткові 

української філософської думки й культури загалом?  

11. Якими рисами характеризується український міфологічний 

світогляд? У чому полягає його особливість? 

12. Що таке культура відкритого типу? Які її основні риси? 

13. Що таке явище двох культур? Коли і у зв’язку з чим воно 

виникає в Україні? 

14. Явище двох культур – це: 

а) наявність у суспільстві двох різних культур; 

б) існування міської і сільської культури; 

в) панування корінної культури над іншими культурами; 

г) панування чужої культури над культурою корінного народу. 
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15. Визначте основні риси філософії києворуської культури. Чим 

вони зумовлені? 

16. Які визначення філософії були в києворуській культурі? Яке 

з них є визначальним? У чому полягає його сутність? 

17. У чому полягає і як вирішується основна проблематика 

києворуської культури? 

18. З якого часу слід вести відлік історії української філософії і 

чому? 

19. Що в києворуській культурі свідчить про її глибоко 

закорінену гуманістичну сутність? 

20. Назвіть найдавніші писемні джерела, їх авторів і 

охарактеризуйте їх зміст. 

 

Теми для самостійного опрацювання і реферативного 

виступу на семінарських заняттях 

1. Особливості геокультурного положення України. 

2. Етнокультурна історія української людності в дохристиянську 

добу. 

3. Особливості давньоукраїнської міфоепічної свідомості. 

4. Роль християнства в розвитку філософської думки в Україні. 

5. Писемні джерела вітчизняної філософії. 

6. Гуманістична спрямованість києворуської філософської 

думки. 

7. Давньоруська духовність і антична спадщина. 

 

Тема 2. Українська філософська думка ХІV-ХVІІІ ст. 

1. Геокультурне положення України. 

2. Релігійно-філософські ідеї ХIV–XVIII ст. та їх вплив на 

формування предмета філософії. 

3. Предмет і парадигмальні риси філософії українського Бароко. 

Ключові терміни і поняття: агіографія; патерик; ісихазм; 

ареопагітизм; богомильство; бичівництво; полемічна література; 

Бароко; братства; Реформація. 

 

Рекомендована література 

1. Бичко А.К. Історія філософії: підручник / А.К. Бичко,           

І.В. Бичко, В.Г. Табачковський. – Київ: Либідь, 2001. – 408 с. 
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2. Вступ до філософії: історико-філософська пропедевтика: 

підручник / Г.І. Волинка та ін.; за ред.  Г.І. Волинки. – Київ: Вища 

шк., 1999. – 624 с. 

3. Гаврилюк Ю.М. Філософія вітчизняної культури: навч.     

посіб. /  Ю.М. Гаврилюк. – Харків: ХНАУ, 2002. – 46 с. 

4. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій: 

навч. посіб. / В.С. Горський. – Київ: Наукова думка, 1996. – 286 с. 

5. Огородник І.В. Історія філософської думки в Україні. Курс 

лекцій: навч. посіб. / І.В. Огородник, В.В. Огородник. – Київ: Вища 

шк.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 543 с. 

6. Історія філософії України. Хрестоматія: навч. посіб. / упоряд.: 

М.Ф. Тарасенко, М.Ю. Русин, А.К. Бичко та ін.– Київ: Либідь, 1993. –

С. 6– 63. 

 

Проблемно-пошукові запитання і тестові завдання 

1.  Яким було геокультурне становище України в ХIV–XVI ст.? 

2. У чому полягала особливість геокультурного становища 

України в ХVІІ–XVIII ст.? 

3. Якими були становище і роль Церкви в Україні ХIV–XVI ст.? 

4. Яким був вплив ідей Реформації на українську культуру і в 

чому він проявлявся? 

5. Чим зумовлена Берестейська унія і якою була її мета? Як 

сприйняв український народ унію? Ваше ставлення до неї. 

6. Чи сприяла Греко-католицька церква (уніати) розвиткові 

української культури? Відповідь обґрунтуйте. 

7. Яких рис набуває явище двох культур в Україні на кінець    

XVI ст.? У чому полягає його відмінність від аналогічного явища 

попереднього періоду княжої доби? 

8. Назвіть релігійно-філософські течії в Україні ХIV–XVII ст. 

Яка їх роль у розвитку культури? 

9. Які причини зумовили виникнення полемічної літератури? У 

чому полягає її основна ідейна спрямованість? 

10. У чому полягає специфіка явища двох культур в Україні 

кінця XVIII ст.?  Порівняйте її з попередніми формами цього явища. 

11. Розкрийте зв’язок між соціально-економічним розвитком 

України   ХVІІ–XVIII ст. і культурою Бароко. 

12. У чому полягає історична роль Києво-Могилянської академії 

в духовному житті українського та інших народів? 
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13. Проаналізуйте зміст і визначте своє ставлення до 

висловлення-запитання Віталія з Дубна: «Хоча б ти мав знання всіх 

наук досконале, яку користь тобі це принесе, коли ти самого себе не 

прагнеш пізнати?» 

14. Які ідеї розроблялись у Києво-Могилянській академії? 

Згрупуйте їх за основними напрямами. 

15. Які ідеї мали найбільший вплив на формування філософії 

українського Бароко? 

16. Чим титанізм українського Бароко відрізняється  від 

титанізму культури західноєвропейського Ренесансу? 

17. Як потрібно розуміти принцип безначальної істини в 

українському Бароко? Що обстоювалося цим принципом? 

18. У чому полягає унікальність українського барокового еросу? 

Наведіть приклади його конкретного вираження. 

19. Визначте основну світоглядну спрямованість української 

барокової філософії. 

20. Братства в Україні ХV–XVII ст. були організаціями: 

а) освітніми; 

б) воєнізованими; 

в) економічними; 

г) антирелігійними. 

 

Теми для самостійного опрацювання і реферативного 

виступу на семінарських заняттях 

1. Іван Вишенський  – видатний український полеміст кінця 

ХVІ–початку XVII ст. 

2. Києво-Могилянська академія та її вплив на філософську 

думку українського та інших народів. 

3. Предметне самовизначення філософії українського Бароко. 

4. Полемічна література як форма вираження світобачення 

епохи. 

5. Ідейні джерела філософії українського Бароко. 

6. Світоглядна спрямованість філософії українського Бароко. 

7. Історична доля українського Бароко. 

 

Тема 3. Філософія українського Романтизму. 

Доба філософської класики 

1. Ідейні джерела класичної української філософії – «філософії 

серця». 
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2. Предмет і парадигмальні риси «філософії серця». 

3. Особливості предметного вираження «філософії серця» у 

творчості М. Гоголя, Т. Шевченка, П. Куліша, П. Юркевича. 

     Ключові терміни і поняття: романтизм; серце; макрокосм; 

мікрокосм; «нерівна рівність»; «сродна праця»; Кирило-Мефодіївське 

братство; персоналізм; «філософія серця». 

 

Рекомендована література 

1. Бичко А.К. Історія філософії: підручник / А.К. Бичко,           

І.В. Бичко, В.Г. Табачковський. – Київ: Либідь, 2001. – 408 с. 

2. Вступ до філософії: історико-філософська пропедевтика: 

підручник / Г.І. Волинка та ін.; за ред.  Г.І. Волинки. – Київ: Вища 

шк., 1999. – 624 с. 

3. Гаврилюк Ю.М. Філософія вітчизняної культури: навч.     

посіб. /  Ю.М. Гаврилюк. – Харків: ХНАУ, 2002. – 46 с. 

4. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій: 

навч. посіб. / В.С. Горський. – Київ: Наукова думка, 1996. – 286 с. 

5. Огородник І.В. Історія філософської думки в Україні. Курс 

лекцій: навч. посіб. / І.В. Огородник, В.В. Огородник. – Київ: Вища 

шк.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 543 с. 

6. Історія філософії України. Хрестоматія: навч. посіб. / упоряд.: 

М.Ф. Тарасенко, М.Ю. Русин, А.К. Бичко та ін.– Київ: Либідь, 1993. –

С. 6– 63. 

 

Проблемно-пошукові запитання і тестові завдання 

1. У чому полягає особливість явища двох культур в Україні 

ХІХ  ст.? Чим воно відрізняється від попередніх форм? 

2. Які основні етапи розвитку проходить український романтизм 

у ХІХ  ст.? 

3. На яких ідейних засадах формувалась українська класична 

філософія – «філософія серця»?  

4. Засновником «філософії серця» був: 

а) П. Русин; 

б) Г. Сковорода; 

в) Т. Прокопович; 

г) Ю. Дрогобич; 

д) П. Юркевич. 

5. Головною особливістю української класичної філософії є: 

а) атеїзм; 
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б) кордоцентризм; 

в) теїстичність; 

г) релігійність. 

6. Що таке «серце» у філософії Г. Сковороди? Як ви розумієте 

його вимогу «пізнай себе»? 

7. Що  є спільного і в чому полягає відмінність вимог Сократа і 

Г. Сковороди пізнати себе? 

8. У чому полягає сутність концепції «трьох світів» Г. Ско- 

вороди? 

9. Чи є підстави вважати Г. Сковороду українським Сократом? 

Свій погляд обґрунтуйте. 

10. Розкрийте сутність концепції «нерівної рівності» Г. Ско- 

вороди. У чому полягає її гуманістичний зміст? 

11. Яку працю Г. Сковорода вважав «сродною»? У чому полягає 

суть такої праці? 

12. Чи можна  висловлювання Г. Сковороди «Світ ловив мене, 

але не впіймав» тлумачити як намагання мислителя втекти від світу? 

13. Українська класична філософія орієнтована на ідеї: 

а) герменевтики; 

б) феноменології; 

в) екзистенціалізму; 

г) томізму; 

д) позитивізму. 

14. У Київському університеті св. Володимира в ХІХ  ст. ви- 

кладали: 

а) М. Гоголь; 

б) М. Драгоманов; 

в) С. Гогоцький; 

г) М. Максимович; 

д) П. Куліш. 

15. Якому філософському напряму віддавав пріоритет у своїй 

творчості Т. Шевченко: 

а) геоцентризму; 

б) антропоцентризму; 

в) європоцентризму; 

г) слов’яноцентризму?  

16. Порівняйте світоглядні позиції М. Гоголя і Т. Шевченка. Що 

у них є спільного і в чому полягає їх відмінність? 
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17. Який світоглядний принцип лежить в основі творчості П. Ку- 

ліша? Яких конкретних проявів він набуває? 

18. Якими основними рисами характеризується «філософія 

серця» П. Юркевича? 

 

Теми для самостійного опрацювання і реферативного 

виступу на семінарських заняттях 

1. Геокультурна зумовленість «філософії серця». 

2. Учення Г. Сковороди про три світи і дві натури. 

3. Поняття мікрокосму як геокультурного суб’єкта у філософії 

Г. Сковороди. 

4. Філософські погляди М. Гоголя. 

5. Філософські ідеї у творчості Т. Шевченка. 

6. «Філософія серця» П. Юркевича. 

 7. Історичне значення «філософії серця» в розвитку вітчизняної 

культури.  

 

Тема 4. Новітня українська філософія 

1. Предметне самовизначення філософії в екзистенційно-

романтичному напрямі культури кінця ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст. 

2. Предметне самовизначення філософії в матеріалістично-

позитивістській лінії розвитку культури. 

3. Ідеологізація філософії в 30–50-х рр. ХХ ст. та її наслідки в 

культурі і науці. 

4. Філософія  «другого відродження». Тенденції сучасного 

розвитку української філософії. 

     Ключові терміни і поняття: екзистенціалізм; позитивізм; 

«азіатський ренесанс»; кларнетизм; конкордизм; ідеологізація; 

соціалістичний реалізм; лисенкізм; ноосфера. 

 

Рекомендована література  

1. Бичко А.К. Історія філософії: підручник / А.К. Бичко,           

І.В. Бичко, В.Г. Табачковський. – Київ: Либідь, 2001. – 408 с. 

2. Вступ до філософії: історико-філософська пропедевтика: 

підручник / Г.І. Волинка та ін.; за ред.  Г.І. Волинки. – Київ: Вища 

шк., 1999. – 624 с. 

3. Гаврилюк Ю.М. Філософія вітчизняної культури: навч.     

посіб. /  Ю.М. Гаврилюк. – Харків: ХНАУ, 2002. – 46 с. 
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4. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій: 

навч. посіб. / В.С. Горський. – Київ: Наукова думка, 1996. – 286 с. 

5. Огородник І.В. Історія філософської думки в Україні. Курс 

лекцій: навч. посіб. / І.В. Огородник, В.В. Огородник. – Київ: Вища 

шк.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 543 с. 

6. Історія філософії України. Хрестоматія: навч. посіб. / упоряд.: 

М.Ф. Тарасенко, М.Ю. Русин, А.К. Бичко та ін.– Київ: Либідь, 1993. –

С. 6– 63. 

 

Проблемно-пошукові запитання і тестові завдання 

1. Що є ідейними витоками екзистенційно-романтичного 

напряму в українській філософії початку ХХ ст.? 

2. У чому полягає особливість екзистенційно-романтичного 

напряму в українській філософії початку ХХ ст.? Назвіть 

представників цього напряму. 

3. Як ви розумієте гасло українських модерністів «Мистецтво 

для мистецтва»? 

4. У чому полягає сутність принципу індивідуалізму в 

українському модернізмі, зокрема у творчості О. Кобилянської, Лесі 

Українки, Н. Кобринської? 

5. Як ви розумієте гасло Миколи Хвильового «Геть від 

Москви»? 

6. У чому полягає концепція «азіатського ренесансу» Миколи 

Хвильового? 

7. У чому полягає особливість українського екзистенціалізму? 

8. Основними ідеями філософської і наукової творчості 

академіка В.І. Вернадського є ідеї: 

а) біосфери; 

б) теплової смерті Всесвіту; 

в) ноосфери; 

г) невизначеності у фізиці; 

д) хвильової природи елементарних частинок. 

9. Що є спільного і в чому полягає відмінність між 

матеріалізмом і позитивізмом? 

10. У чому полягає особливість матеріалістично-позити- 

вістського напряму в українській філософії? Кого ви знаєте з 

представників цього напряму? 

11. З якими положеннями марксизму рішуче не погоджувався     

І. Франко? 
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12. Що означає ідеологізація філософії? Чому вона була 

можливою в СРСР? 

13. Чи можна марксизм вважати виключно науковою теорією? 

Свій погляд обґрунтуйте. 

14. Які, на ваш погляд ідейно-теоретичні положення марксизму 

сприяли ідеологізації філософії? 

15. Чому ідеологізація філософії призвела до ідеологізації науки 

в СРСР? 

16. Які науки були найбільш ідеологізованими? Чому? Як це 

позначилося на їхньому розвитку? 

17. У чому проявилася ідеологізація біології? 

18. Які ідеї марксизму не знайшли свого підтвердження в 

історії? 

19. Марксистська філософія в Україні: 

а) заборонена; 

б) функціонує як і раніше; 

в) забута; 

г) функціонує як течія сучасної філософії. 

20. Сучасна філософська думка в Україні розвивається у 

напрямах: 

а) створення власної національної філософії; 

б) спадкоємності щодо марксистської філософії; 

в) входження у світову філософську думку; 

г) сучасного ірраціоналізму. 

 

Теми для самостійного опрацювання і реферативного 

виступу на семінарських заняттях 

1. Екзистенційно-романтичні ідеї творчості Лесі Українки. 

2. Міфологічний світогляд М. Коцюбинського. 

3. Концепція конкордизму В. Винниченка. 

4. Концепція «азіатського ренесансу» Миколи Хвильового. 

5. Філософія І. Франка. 

6. Причини ідеологізації культури і науки в 30–50-ті рр. ХХ ст.? 

7. Основні напрями розвитку  філософської думки в Україні у 

період «другого відродження». 

 

Питання модульно-рейтингового контролю 

1. Геокультурні витоки вітчизняної філософії. 

2. Особливості руської (києворуської) культури. 
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3. Предметне визначення філософії в культурі Русі (Київської 

Русі). 

4. Геокультурне становище України в ХІV –ХVІ  ст. 

5. Релігійно-філософські ідеї в Україні ХІV –ХVІ  ст. та їх вплив 

на формування предмета філософії. 

6. Геокультурна зумовленість філософії українського Бароко. 

7. Предмет і парадигмальні риси філософії українського Бароко. 

8. Ідейні джерела української класичної філософії – «філософії 

серця». 

9. Філософія Г. Сковороди. 

10. Предмет і парадигмальні риси «філософії серця». 

11. Особливості «філософії серця» М. Гоголя. 

12. Особливості «філософії серця» Т. Шевченка. 

13. «Філософія серця» П. Юркевича. 

14. Предметне самовизначення української екзистенційно-

романтичної філософії кінця ХІХ – 20-х рр. ХХ ст. 

15. Предметне самовизначення української матеріалістично-

позитивістської філософії кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

16. Філософія І. Франка. 

17. Соціально-політичні погляди М. Драгоманова. 

18. Ідеологізація філософії в 30–50-ті рр. ХХ ст. та її наслідки в 

культурі та науці. 

19. Марксизм та ідейно-теоретичні корені ідеологізації 

філософії. 

20. Філософія періоду незалежності України. 

 
МОДУЛЬ 4 

Сучасна світова філософія 

 

Істина прихована на дні 

глибокої безодні 

Демокрит 

 

Тема 1. Основні напрями в сучасній світовій філософії 

1. Особливості розвитку сучасної філософії. Проблема 

раціонального й ірраціонального. 

2. Філософія позитивізму. 

3. Екзистенційна філософія. 

4. Філософський постмодернізм. 
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Ключові терміни і поняття: ірраціоналізм; позитивізм; 

емпіріокритицизм; неопозитивізм; постпозитивізм; верифікація; 

фальсифікація;  екзистенціалізм; екзистенція; герменевтика; 

постмодернізм; реконструкція; текст; розуміння.  

 

Рекомендована література 

 

1. Бичко А.К. Історія філософії: підручник / А.К. Бичко,           

І.В. Бичко, В.Г. Табачковський. – Київ: Либідь, 2001. – 408 с. 

2. Воронцова В.Г. Філософія: навч. посіб. / В.Г. Воронцова. – 

Київ:  Професіонал, 2004. – 464 с. 

3. Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней. Т.4. 

От романтизма до наших дней. / Дж. Реале, Д. Антисери. – СПб.: 

Петрополис, 1997. – 880 с. 

4. Скирбекк Г. История философии: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Г. Скирбекк, Н. Гилье. – Москва: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 800 с. 

5. Філософія: підручник / за ред.. О.П. Сидоренка. – Київ: 

Знання, 2008. – 891 с. – (Вища освіта ХХІ ст.). 

 

Проблемно-пошукові запитання і тестові завдання 

1. У чому полягає специфіка співвідношення раціонального й 

ірраціонального в сучасній світовій філософії? 

2. Чим зумовлена криза новоєвропейської філософії? 

3. У чому полягає особливість сучасного розвитку філософії? 

Які основні напрями в ній вам відомі? 

4. Як визначається предмет позитивістської філософії?  

Позитивізм і матеріалізм: що спільного та відмінного? 

5. На які основні засади спирається позитивізм О. Конта? 

6. У чому полягає особливість емпіріокритицизму Р. Авенаріуса 

й Е. Маха? 

7. Що є спільного і в чому полягає відмінність між позитивізмом 

та неопозитивізмом? 

8. У чому полягає сутність методів верифікації та фальсифікації? 

9. У межах якого філософського напряму був розроблений 

принцип верифікації: 

а) марксизму; 

б) позитивізму; 

в) структуралізму; 
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г) феноменології? 

10. Ключовим поняттям у герменевтиці є:  

 а) пророкування; 

б) розуміння; 

в) переживання; 

г) пояснення. 

11. У чому полягає геокультурна зумовленість екзистен- 

ціоналізму? 

12. Чи можна вважати екзистенціалізм гуманізмом? 

13. Що таке екзистенція? Чим вона відрізняється від сутності? 

14. У чому полягає принципова відмінність екзистенціалізму від 

позитивізму? 

15. У чому полягає суть методу екзистенційної аналітики          

М. Гайдеггера? 

16. Що таке «буття» і «ніщо» у філософії Ж.-П. Сартра? Як він 

вирішує проблему свободи волі? 

17. У чому полягає сутність «філософії абсурду» А. Камю? 

18. Як можна визначити предмет філософії постмодернізму? 

19. У чому полягає сутність реконструкції Ж. Дерріда? 

20. Що символізує і чому поняття «ризома» в постмодернізмі:  

а) крону рослин; 

б) коріння та його відгалуження; 

в) роги у тварин; 

г) крила у птаха? 

 

Теми для самостійного опрацювання і реферативного 

виступу на семінарських заняттях 

1. Ставлення до розуму в сучасній світовій філософії. 

2. Філософія Л. Вітгенштейна. 

3. Критичний раціоналізм К. Поппера. 

4. Концепція парадигмального розвитку науки  І. Лакатоса. 

5. «Епістемологічний анархізм» П. Фоєрабенда. 

6. Екзистенціалізм і гуманізм. 

7. Філософія М. Гайдеггера. 

8. Філософія свободи Ж.-П. Сартра. 

9. Постмодернізм як філософія тексту й інтертекстуальності. 

10. Постмодернізм і мистецтво. 

11. Проблема тексту й інтертекстуальності. 
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Питання модульно-рейтингового контролю 

1. Особливості розвитку сучасної світової філософії. 

2. Геокультурна зумовленість філософського позитивізму. 

3. Позитивізм О. Конта. 

4. Філософія емпіріокритицизму. 

5. Філософський неопозитивізм. 

6. Постпозитивізм. 

7. Геокультурна зумовленість екзистенціалізму. 

8. Філософія М. Гайдеггера. 

9. Філософія свободи Ж.-П. Сартра. 

10. «Філософія абсурду» А. Камю. 

11. Геокультурна зумовленість філософського постмодернізму. 

12. Предметна самовизначеність філософії постмодернізму та її 

особливості. 

13. Філософія Ж. Деррідда. 

14. Проблема сенсу життя у філософії постмодернізму. 
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СЛОВНИК КЛЮЧОВИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ 

 

Автаркія  (грец. autarkeia – самовдоволення) – життєвий ідеал 

киренаїків і стоїків, що полягає в незалежності мудреця від речей 

зовнішнього світу і людей. 

Автохтони  (грец. autos – сам і chthon – земля) – народжені 

самою землею; корінні жителі краю. 

Агіографія  (грец. hagios – святий і графія) ) – «житія святих»; 

вид церковної літератури, життєпис людей, яких церква оголосила 

святими. 

Агностицизм (грец. agnostos – непізнаванний) – вчення, що 

заперечує можливість пізнання об’єктивного світу. 

«Азіатський ренесанс» – висунута Миколою Хвильовим 

концепція циклічного розвитку всесвітньої історії людства, згідно з 

якою новий потужний   імпульс вичерпаному Європою творчих сил 

має надати накопичена століттями духовна енергія Сходу; провідну 

роль у цьому  процесі («оазисом азіатського ренесансу») судилося 

саме Україні. 

Аксіологія  (грец. axia – цінність і logos – учення) – учення про 

цінності, філософська дисципліна, яка вивчає ціннісне ставлення 

людини до світу – етичне, естетичне, релігійне тощо. 

Антропологія філософська  (грец. anthropos – людина і logos – 

учення) – філософське вчення про людину (Шелер, Гелен, Тейяр де 

Шарден), яке виводить культуру зі специфіки природи людини. 

Антропоцентризм  (грец. anthropos – людина і centrum – центр) 

– філософський принцип, згідно з яким людина вважається центром 

Всесвіту й метою всіх здійснюваних у ньому подій. 

Апологети (грец. apologeomai – захищаю) – ранньо- 

християнські письменники-філософи (Юстин, Тертуліан, Оріген) ІІ–

ІІІ ст., які у своїх працях (апологіях) захищали принципи 

християнства від критики з боку нехристиянських, язичницьких 

правителів і вчених. 

Апологетика  (грец. apologeomai – захищаю) – галузь 

християнського богослов’я, що обґрунтовує християнське віровчення.  

Апріоризм  (лат. a priori – з попереднього) – пізнання  на основі 

знання, наявного у свідомості до досвіду і незалежного від нього. 

Ареопагітизм – вчення першого єпископа Афін Діонісія 

Ареопагіта (І ст. н.е.), що складається з ряду трактатів та десяти 
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листів, авторство яких викликало сумнів ще в часи Відродження, 

оскільки насправді вони були написані у другій половині V ст. 

Аристотелізм – філософський напрям, що ґрунтується на вченні 

Аристотеля (384–322 до н.е.); філософська основа сучасної 

католицької неосхоластики. 

Бароко – (від порт. Perola  Barоko – незвичайної, дивної, 

химерної форми перлина, що переливалася і сяяла всіма кольорами 

веселки) – стиль у європейському мистецтві кінця ХVІ – середини 

ХVІІ ст., для якого характерні прагнення до урочистості, вражаючих 

ефектів, динамічність композиції й декоративна пишність. 

Бичівництво – (від бич, батіг, канчук, яким бичівники 

побивали себе до крові) – зароджений у ХІІІ ст. в Італії містичний рух 

в Україні ХІV–ХVІ ст., прихильники якого причину зла вбачали в 

бездіяльності церкви, а тому закликали людей самих стати на 

мученицький шлях Христа і тим відвернути від себе гнів Божий. 

Богомильство – релігійна течія, що виникла в Болгарії в Х ст. і 

названа іменем першого проповідника Богомила; поширена в Україні 

протягом ХІІІ–ХV ст.; її витоки пов’язують із давньоіранською 

ідеалістичною концепцією зороастризму про відвічну у світі боротьбу 

Добра і Зла, Бога і Сатаніїла. 

Братства – громадські організації православних міщан України  

й Білорусії, що виникли в ХV ст. з метою захисту своїх національно-

релігійних інтересів. 

Велика Русь – уся територія Руської держави за межами Малої 

Русі. 

Верифікація (лат. verus – істинний і facio – роблю) – 

підтвердження; поняття логіки й методологія науки щодо 

встановлення істинності наукових тверджень шляхом їх емпіричної 

перевірки; у логічному позитивізмі – принцип науково осмислених 

тверджень на засадах протоколів, що фіксують дані чуттєвого 

досвіду. 

Геліоцентризм  (грец. Helios – Сонце і лат. сentrum – центр) – 

система поглядів, згідно з якою центром Всесвіту є Сонце. 

Герменевтика  (грец. hermeneutikos – мистецтво тлумачення) – 

філософський метод тлумачення та розуміння феноменів культури, 

зокрема текстів, їх залежності від контексту культури, в якому вони 

існують, і від культури суб’єкта, який здійснює інтерпретацію 

(Гермес у грецькій міфології – посередник між  богами і людьми). 

Глузд – міра ефективності реалізації мети чи сенсу життя. 
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Гносеологія (грец. gnosis – знання і logos– учення) – теорія 

пізнання, що вивчає форми та закономірності пізнавального процесу. 

Гуманізм  (лат. humanitas – людяність) – світогляд, який убачає 

найвищу цінність у людині; в епоху Відродження – ідейний напрям, 

що відстоював право на існування світської культури  незалежно від 

релігії.  

Гуманістичний неоплатонізм – основний ренесансний 

філософський принцип гуманістично перетвореного антично-

середньовічного платонізму для обґрунтування і возвеличення 

стихійно-артистичного індивідуалізму людини, її живого відчуття 

сходження у вищий ідеальний і водночас цілком для неї доступний 

світ. 

Дедукція (лат. deductio – виведення) – метод логічного 

виведення одиничного та особливого із загального; за умови 

достовірності засновків і дотримання правил висновування 

отримують достовірні висновки. 

Деконструкція – запропонований Ж. Дерріда специфічний 

постмодерністський принцип «прочитання» текстів, що полягає в 

розкладенні їх на певні смислові блоки та їх новому сполученні в 

нестандартних ситуаціях. 

Діалектика  (грец. dialektike – мистецтво вести бесіду) – учення 

про загальний зв’язок і розвиток всього сущого – природи, мислення, 

суспільства. 

Екзистенціалізм  (лат. existentia – існування) – учення, в якому 

вихідні значення сущого (що таке річ, просторовість, часовість, інша 

людина тощо) виводяться з існування (екзистенції) людини. 

Екзистенція  (лат. existentia – існування) – основна категорія 

екзистенціалізму, що означає внутрішнє буття людини, те 

непізнаванне, ірраціональне в людському «Я», внаслідок чого людина 

є конкретною неповторною особистістю. 

Емпіризм (грец. empeіria – досвід) – напрям у гносеології, 

представники якого визнають чуттєвий досвід джерелом знання і 

вважають, що зміст знання може бути представлений або описом 

цього досвіду, або зведенням до нього. 

Емпіріокритицизм – «критика досвіду», махізм – філософія 

«чистого досвіду», різновид позитивізму, що намагається обмежити 

філософію описом даних досвіду з метою вироблення «природного 

поняття про світ». 
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Епікуреїзм – засноване Епікуром (342/41–271/70 до н.е.) 

філософсько-етичне вчення, моральні чесноти якого пов’язуються з 

досягненням блаженства: спокійного, безтурботного й радісного 

стану духа – «розумної насолоди» як відсутності страждання. 

Ідеалізм (фр. idealismе, від грец.  idea – ідея) – філософський 

напрям, в основу буття якого покладено ідею, мислення, дух. 

Ідеологізація – підміна сенсу життя абсолютизованою метою 

діяльності певного соціального суб’єкта, щодо якої все розглядається 

як засіб.  

Індукція  (лат. inductio – наведення) – форма умовиводу, що 

характеризується рухом знання від одиничного до загального, від 

достовірного до ймовірного. 

Ірраціоналізм (лат. irrationalis – нерозумний, несвідомий) – 

учення, згідно з яким основою світу є позарозумне (воля, інстинкт), а 

джерелом пізнання – інтуїція, почуття. 

Ісихазм (від грец. «ісихія» – спокій, німота) – різновидність 

неоплатонізму, поширеного в Україні XIV–XVI ст., в основі якого 

лежить ідея безпосереднього єднання людини з Богом, що 

досягається самозаглибленням людини у внутрішній світ, наслідком 

чого є стан «просвітлення». 

Істина – форма відповідності знань дійсності. 

Категоричний імператив (лат. imperativus – наказовий) – 

термін, запроваджений І. Кантом для позначення безумовного 

веління моральної свідомості будувати свою поведінку так, щоб її 

правила могли стати законом для діяльності всіх людей. 

Кирило-Мефодіївське братство – таємна політична орга- 

нізація, утворена наприкінці 1845 – на початку 1846 рр.; проіснувала 

до березня 1847 р.; до неї входило 12 осіб і майже 100 підтримували з 

ними зв’язки та дружні стосунки; основною метою братства було 

створення федерації вільних слов’янських республік. 

Кларнетизм – філософія «відповідального серця», «серця – 

всесвіту» людини і стилю необароко 1917–1933 рр., спрямована на 

розв’язання суперечностей між «старим» і «новим», між традицією і 

революцією шляхом поєднання їх вищою силою «світло ритму»; 

термін, запропонований Ю. Лавріненком і В. Баркою для позначення 

стильової якості синтетичної лірики раннього П. Тичини, що 

походить від назви його збірки «Соняшні кларнети» (1918 р.). 

Конкордизм (лат. сoncordia – погодження, згода) – етико-

філософська концепція В. Винниченка, викладена ним у трактаті 
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«Конкордизм» (1938–1945 рр.) як спроба виробити, на противагу 

«московському комунізму», нову мораль – недогматичну і 

нетоталітарну, – що забезпечує погодження сил, а тому позбавлену 

ієрархії як суспільного і природного, так і суспільного й 

індивідуального. 

Кордоцентризм (лат. cordis – серце і centrum – центр) – 

релігійно-філософська концепція, згідно з якою центральне місце в 

процесі пізнання Бога відводиться не розуму, а серцю; на думку 

П.Д. Юркевича, кордоцентризм притаманний українській культурі, в 

якій переважають емоції, почуття, що образно виражаються словом 

«серце», а не раціональні докази. 

Креаціонізм (лат. creatio – створення) – релігійне вчення, що 

пояснює походження і різноманітність світу божественним творчим 

актом. 

Лисенкізм – пов’язане з іменем академіка Т.Д. Лисенка явище 

ідеологізації науки в біології, що характеризується боротьбою за 

«мічурінське вчення» проти вейсманістів-морганістів – прибічників 

німецького зоолога А. Вейсмана (1834–1914), який передбачив 

сучасні уявлення про дискретність генів і їх локалізацію в 

хромосомах, та американського біолога Т. Моргана (1866–1945), 

котрий обґрунтував хромосомну теорію спадковості. 

Любомудріє – «софійне» розуміння філософського знання, що 

полягає не в пізнанні речей, а в осягненні їхнього сенсу, 

божественного задуму їх творення, через яке досягається 

проникнення в таємницю людського буття. 

Логос (грец. logos – слово, поняття, розум, світовий закон) – за 

всіх відомих семантичних перевтілень несе в собі первісне значення 

«збирання докупи» – створення чи  взяття до уваги послідовності, 

понятійно складної сукупності. 

Макіавеллізм – політичне вчення Н. Макіавеллі (1491–1527), в 

якому обґрунтовується можливість досягнення благородної мети 

(об’єднання Італії, її добробут) будь-якими засобами; часто 

сприймається як безсоромна політика досягнення цілей, нехтуючи 

нормами моралі. 

Макрокосм (macros  – великий і kosmos – устрій, Всесвіт) – 

універсум, світ у його об’єктивно можливій нескінченності. 

Мала Русь – власне Русь, корінна Русь (так би мовити, 

метрополія стосовно решти земель Руської держави – Великої Русі) – 

землі сучасної України. 
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Матеріалізм – один із головних філософських напрямів, згідно 

з яким основу буття становить матерія, а дух, свідомість 

розглядається як продукт історичного розвитку матерії. 

Мета діяльності – визначення наперед у мисленні результату 

конкретного виду діяльності; те, чого прагне досягнути суб’єкт у 

процесі конкретної практики. 

Метод (грец. methodos – шлях дослідження) – правило або 

сукупність правил (вимог), що регулюють пізнавально-практичну 

діяльність людини. 

Мікрокосм (грец. micros – малий і kosmos – світ) – складова 

Всесвіту; людина як віддзеркалення, символ, центр сили і розуму 

світу; внутрішній світ переживань людини – серце. 

Міф (грец. mythos – розповідь, переказ) – історично перший тип 

світогляду, в якому одухотворено й персоніфіковано узагальнені сили 

та явища природи. 

Міфологія  (грец. mythos – розповідь і logos – учення) –  наука 

про міфи;  система міфів і міфологічна свідомість певного народу. 

Мудрість (грец. sophia) – життя в істині сенсу як найвищої 

цінності. 

Натурфілософія  (лат. natura – природа і філософія) – філософія 

природи, система всеохоплюючих, здебільшого умоглядних уявлень 

про світ. 

Наука (грец. episteme, лат. scientia) – сфера людської діяльності, 

спрямованої на продукування й теоретичну систематизацію знань про 

дійсність. 

Неоплатонізм (грец. neos – молодий і платонізм) – містично-

теологічний напрям в античній філософії ІІІ–VІ ст. (Плотін, 

Порфирій, Ямвліх, Прокл), в основі якого лежить вчення про над- 

розумне божественне безособове Єдине, з якого шляхом еманації 

(«переливання через край») виникає менш повне буття – Ум («Нус»), 

який своєю чергою породжує буття найменшої повноти – Душу 

(«світову Душу»), що роздрібнюється на окремі індивідуальні душі, 

охоплені небуттям (матерією, тілом). 

Неопозитивізм – різновидність позитивізму; на відміну від 

своїх попередників неопозитивісти (М. Шлік, О. Нейрат, Р. Карнап, 

Л.  Вітгенштейн, Б. Рассел) основне завдання філософії вбачали не в 

систематизації й узагальненні спеціально-наукового знання, а в 

діяльності по аналізу його мовних форм. 
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«Нерівна рівність» – філософський принцип Г. Сковороди, 

згідно з яким «рівність» людей визначається їхньою «нерівністю» – 

особистісною унікальністю і неповторністю, а не походженням та 

соціальним статусом 

Номіналізм (лат. nomen – ім’я, назва) – один із напрямів 

середньовічної схоластики, представники якого (Росцелін, У. Оккам, 

Д. Скот) заперечували об’єктивне, поза свідомістю, існування 

універсалій (загальних понять), вважаючи їх лише суб’єктивними 

формами мислення.  

Ноосфера (грец. noos – дух і sphaira – шар, небо) – поняття, 

запроваджене в науку на початку ХХ ст. (П.Тейяр де Шарден, 

Е. Леруа); розроблялося В.І. Вернадським для позначення нового 

еволюційного стану біосфери, за якого вирішальним фактором 

розвитку постає розумна діяльність людини. 

Об’єкт (лат. objectum – предмет) – те, на що спрямована 

пізнавально-практична діяльність суб’єкта. 

Онтологія (грец. ontos – суще і logos – учення) – вчення про 

буття, його фундаментальні принципи й категорії. 

Пантеїзм (грец. pan  – все і theos – Бог) – релігійно-філософське 

вчення, за яким Бог є безособовим початком, розлитим по всій 

природі й тотожним з нею. 

Патерик (грец. paterikon від pater – батько, отець) – у 

православній літературі – збірник життєписів відомих ченців 

(чернець – патер); вперше з’явилися у Візантії в ІV ст. 

Патристика (лат. patres – батьки, отці) – сукупність 

богословсько-філософських доктрин християнських мислителів ІІ– 

VІІІ ст., відомих як отців церкви. 

Персоналізм (лат. persona  – особа) – філософський напрям, що 

розглядає особу як первинну реальність і найвищу духовну цінність, 

а світ – як вияв творчої активності верховної особи – Бога. 

Платонізм – вчення Платона (427–347 рр. до н.е.) та його 

послідовників, що ґрунтується на твердженні про існування 

нерухомого й вічного світу надчуттєвих ідей, блідим відображенням 

яких є світ земних предметів; осягаються через пригадування їх 

безсмертною душею після того, як вона з’єднається з тілом. 

Позитивізм (лат. positivus – позитивний) – напрям у філософії й 

науці, представники якого справжнім знанням визнають лише 

результати конкретних наук, що спираються на емпіричний досвід. 
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Полемічна література (грец. polemikos – войовничий і 

література) – сукупність пам’яток  писемності теологічного і 

публіцистичного характеру, спричинених боротьбою між 

Православною та Католицькою церквами, що набула особливої 

гостроти в другій половині ХVІ – початку ХVІІ ст. у зв’язку із 

виходом у світ книги Петра Скарги «Про єдність церкви Божої під 

одним пастирем» (1577), яка сприймалася за програму Берестейської 

унії (1596). 

Поліс (грец. polis – місто, держава, суспільство, нація) – 

специфічне, притаманне для Стародавньої Греції (VІІІ–ІV ст. до н.е.), 

утворення, що об’єднувало на політичній основі певну людську 

спільноту (афінян, македонян, корінтян тощо) в невеликі вільні 

громадянські общини, які мали територіальний суверенітет, 

приймали власні закони і перебували під захистом своїх божеств. 

Постмодернізм  (лат. post – після і фр. мodernе – сучасний) – 

буквально означає те, що після модерну; соціокультурна ситуація, 

ідейно-стилістичний та філософський напрям другої половини         

ХХ ст., для яких притаманні рефлективність, іронія, грайлива суміш 

високих та низьких елементів, радикальний сумнів щодо надійності 

наукових тверджень, намагання визволитися від колишніх 

обмежувальних практик.  

Постпозитивізм (лат. post – після і позитивізм) – теорія в 

сучасній філософії науки, що склалася в 60–70 рр. ХХ ст. як спроба 

подолати деякі найбільш одіозні недоліки неопозитивізму: а) повне 

заперечення позитивної ролі філософії («метафізики»); б) анти- 

історизм – аналіз знання лише в його завершених результатах;            

в) абсолютизацію ролі логіко-математичних методів аналізу науки. 

Правда (давньослов. рrav – обітниця, присяга, правило) – форма 

мудрості, конкретний спосіб її вираження; відповідність помислів і 

вчинків найвищим цінностям – Добру і Справедливості. 

Предмет – будь-яка визначеність, суще як таке, що має певну 

межу і завершеність:  а) річ – фізичний предмет зовнішнього світу;    

б) поняття – логічно мислимий предмет; в) душевний чи духовний 

стан або спрямованість. 

Провіденціалізм (лат. providentia – провидіння, передбачення) – 

теологічна концепція історії як промислу Божого. 

Раціоналізм  (лат. rationalis – розумний) – напрям у гносеології, 

який єдиним джерелом і критерієм пізнання проголошує розум 

(теоретичне мислення, що спирається на дедукцію). 
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Реалізм (лат. realis – дійсний, суттєвий) – напрям у 

середньовічній схоластиці, представники якого на противагу 

номіналізму вважали, що загальні поняття (універсалії) є не 

відображенням предметів і явищ матеріального світу у свідомості 

людей, а реальними духовними сутностями речей. 

Релігія  (лат. religio – побожність, святиня, зв’язок) – світогляд, 

світовідчуття, а також відповідна поведінка, що визначається вірою в 

надприродне буття Бога; почуття зв’язку і залежності стосовно 

таємної сили, яка дає опору й варта поклонінню. 

Реформація (лат. rejormatio – перетворення, поліпшення) – 

суспільно-політичний та ідеологічний рух в Європі ХVІ–ХVІІ ст. 

проти феодалізму і Католицької церкви під релігійними гаслами 

протестантизму: ліквідації церковного землеволодіння, чернецтва, 

спрощення культу, демократизація богослужіння, створення 

національних церков, проведення служби рідною мовою. 

«Річ у собі» – філософське поняття, що в критичній філософії    

І. Канта означає предмети, як вони існують самі по собі, на відміну 

від того, якими вони є в нашому пізнанні, «для нас». 

Розуміння – універсальна форма опанування дійсності, 

осягнення і реконструкції смислового змісту явищ історичної, 

соціально-культурної та природної реальності. 

Романтизм (фр. romantisme від старофр. roman – літературний 

жанр і водночас специфічна мова: віршована розповідь романською 

мовою –  мовою простолюду, на противагу латині) – тип свідомості, 

ідеології ХVІІІ–ХІХ ст., що характеризується запереченням 

раціоналізму доби Просвітництва, ідеалізмом у філософії, 

історизмом, апологією особистості, неприйняттям буденності, 

культом почуттів, звеличенням «життя духу», захопленням 

фольклором, інтересом до фантастики, екзотичних картин природи 

тощо. 

Русь – назва давньоукраїнської держави (Київська Русь), що 

походить від назви військово-торгового люду Подніпров’я – русі, 

засновниці держави та її панівного стану. 

Світогляд – певна система знань, цінностей, переконань, 

практичних настанов, у формі якої виражається суб’єктивно-належне 

ставлення людини до світу. 

Сенс життя – кінцева мета людини, що водночас виступає 

принципом її життя. 
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Сенсуалізм (лат. sensualis – чуттєвий, від sensus – почуття, 

відчуття) – напрям у гносеології, який на відміну від раціоналізму, 

визнає відчуття єдиним джерелом знань. 

Серце (лат. cordis) – центральне для містики, релігії та поезії 

поняття з широким віялом значень: орган різноманітних почуттів, 

волі, совісті, свідомості загалом, недоступна для розуму 

ірраціональна глибина Божественного буття, сокровенний центр 

людини тощо; у філософії Г. Сковороди – «дійсна в людині людина», 

«іскра правди Божої», «бездонна думок безодня», «голова і джерело 

усім ділам і усьому світу» –  малий світ, світик або мікрокосм. 

Символ віри (грец. simbolon – символ і лат. credo – вірую) – 

короткий виклад основних положень християнської віри, 

сформульований на перших двох Вселенських соборах: у Нікеї в 325 

р. і в Константинополі у 381 р., звідки його назва – Нікео-

Цареградський Символ Віри, іноді просто Символ Віри, іноді – 

молитва «Вірую», іноді – «Кредо». 

Скептицизм (грец. skeptikos – той, хто досліджує) – 

філософське вчення, що піддає сумніву можливість достовірного 

пізнання об’єктивного світу; виник у ІХ–ІІІ ст. до н.е. у Стародавній 

Греції (Піррон, Енесідем, Секст Емпірик). 

Софізм (грец. sophisma – майстерно придумана викладка) – 

логічний виверт, який навмисно імітує формальну правильність 

мислення, щоб видати хибне міркування за істинне. 

Софістика – загальний метод і вид діяльності, що ґрунтується 

на навмисному порушенні законів і принципів формальної логіки, 

тобто на використанні софізмів. 

Соціалістичний реалізм – оснований на принципі партійності 

псевдохудожній унітарний метод ідеологізації радянської літератури 

та мистецтва, призначених зображати дійсність «в її революційному 

розвитку», прославляти радянський лад, його вождів, містифікованих 

героїв (Г. Котовський, В. Чапаєв, М. Щорс тощо) і «викривати» 

класових ворогів. 

«Споріднена праця» – принцип гармонізації людського буття в 

морально-етичному вченні Г. Сковороди, що ґрунтується на пізнанні 

людиною тієї ролі, яку невидима натура-Бог, що є режисером 

людської драми, призначив її для виконання. 

Стоїцизм (грец. stoa – портик) – напрям давньогрецької 

філософії епохи еллінізму, який, зосереджуючись на етичних 
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проблемах, проповідував незворушність, відстороненість від бід і 

радощів життя. 

Схоластика (лат. schola – школа) – напрям середньовічної 

філософії, що мала на меті обґрунтування, систематизацію і захист 

теології за допомогою раціональних засобів. 

Суб’єкт (лат. subjectum – той, що лежить в основі) – носій 

пізнавально-практичної діяльності, джерело цілеспрямованої на 

об’єкт активності – індивід, соціальна група, людство загалом. 

Cубстанція  (лат. substantia – сутність) – філософська категорія 

для позначення кінцевої основи всього сущого; те, що  причину свого 

існування має в самому собі (causa sui) – матерія, Бог тощо. 

Текст (лат. textum – тканина, зв’язок, побудова) – у широкому 

значенні – система лінійних послідовностей символів, задана 

культурними кодами певної цивілізації; у постмодернізмі – будь-які 

знакові системи, що потребують декодування: архітектурні споруди, 

краєвиди, явища природи, весь світ, сприйнятий за словник ( У. Еко). 

Теологія  (грец. theos – Бог і  logos – учення) – богослов’я – 

вчення про Бога, побудоване на основі логіко-схоластичного 

тлумачення Святого Письма; теоретичне обґрунтування, серцевина 

релігії. 

Теоцентризм  (грец. theos – Бог і centrum – центр) – 

богословсько-релігійний принцип, згідно з яким Бог є творцем і 

центром Всесвіту. 

Титанізм  (у грецькій міфології титани – друге покоління 

богів) – характерна риса епохи Ренесансу, яка виражається у 

принциповому індивідуалізмі, що породжував стихію безмежного 

людського самоствердження. 

Трансцендентальний (лат. transcendere – переступати) – 

поняття філософії І. Канта для позначення апріорних форм (простір, 

час, категорії розсудку) конструювання предметів чуттєвого досвіду. 

Трансцендентний  (лат. transcendere – переступати) – поняття 

філософії І. Канта для позначення того, що лежить поза межами 

свідомості й пізнання – ноуменів, «речей в собі». 

Україна – назва сучасної держави; край, в якому проживає 

народ, що усвідомлює себе українцями; друга назва Русі (Київської 

Русі); уперше цей термін зустрічається в Іпатіївському списку 

Київського літопису від 1187 р. 
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Універсалії (лат. universalis – загальний) – у схоластиці загальні 

поняття, що існують «до речей» (Еріугена), й «у речах» (Т. Аквін- 

ський), «після речей» як їхні імена (Росцелін, Оккам). 

Утопія  (грец. on – не і topos – місце) – неіснуюче місце; учення 

про ідеальний суспільний устрій; отримало назву за романом 

англійського гуманіста Т. Мора (1475–1535) «Золота книга», стільки 

ж корисна, як забавна, про найкращий устрій держави і про новий 

острів Утопію» (1516).  

Фальсифікація (лат. falsus – хибний і facio – роблю) – 

методологія, згідно з якою вирішальний критерій науковості теорії 

вбачається в її потенційній спростовуваності як необхідної 

передумови розроблення нової, глибшої теорії.  

Фемінізм  (лат. femina – жінка) – суспільно-політичний рух за 

зрівняння прав жінок з правами чоловіків у державі й політиці, проти 

маскулінного  характеру культури, основаній на принципі панування 

чоловіка над жінкою, за створення суспільства, яке виключає будь-які 

форми насильства і приниження особи. 

Філософія  (грец. phileo – люблю і sophia – мудрість) – любов до 

мудрості. Теоретична форма світогляду, що виражає і логічно 

обґрунтовує суб’єктивно-належне ставлення людини до світу крізь 

призму сенсу життя. 

Явище – («річ для нас») – філософська категорія для позначення 

форм чуттєвого пізнання (відчуття, сприйняття, уявлення) дійсності, 

«речей у собі». 

Явище двох культур – культурне становище в країні, що 

характеризується пануванням чужої культури як офіційної, міської 

над рідною культурою корінного народу як другорядної, сільської, 

неповноцінної; уперше в Україні виникло з прийняттям 

християнства. 

 

ПЕРСОНАЛІЇ 

 

Ансельм Кентерберійський (архієпіскоп Кентерберійський, 

1033–1109) – релігійний філософ-схоласт, представник реалізму; 

розвинув онтологічний доказ Бога; убачав у вірі умову раціонального 

знання, керуючись правилом: «Вірую, щоб розуміти». Основні праці: 

«Чому Бог став людиною», «Книга роздумів і молитвословій». 

Аристотель (384–322 до н.е.) – давньогрецький філософ, учень 

Платона, вихователь Александра Македонського, засновник школи 
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перипатетиків – Лікею; трактати  розділено на чотири групи: а) логіка 

(«Органон»); б) філософія природи («Фізика»); в) метафізика;            

г) практична мораль («Нікомахова етика», «Політика»). Основна 

праця – «Метафізика», в якій першодвигуном світобудови вважається 

одвічний і нерухомий «розум» (нус), а внутрішніми спонукальними  

силами речей – ідеї (форми, ейдоси). 

Бекон Френсис (1561–1626) – англійський державний діяч і 

філософ, родоночальник емпіризму; найважливіше завдання науки 

вбачав у підкоренні природи на основі її пізнання, що спирається на 

досвід (спостереження й експеримент) і метод індукції. Основні 

праці: «Про достоїнство і примноження наук», «Новий Органон», 

«Досвіди, або настанови моральні і політичні», «Нова Атлантида», 

«Про мудрість древніх». 

Бердяєв Микола Олександрович (1874–1948) – один із 

засновників вітчизняного екзистенціалізму, релігійний філософ і 

публіцист. Основні твори: «Смисл творчості», «Світогляд 

Достоєвського», «Російська ідея», «Самопізнання». 

Бруно Джордано (1548–1600) – італійський натураліст і 

філософ, творець пантеїстичного світогляду, згідно з яким Всесвіт є 

Бог, він нескінченний і живий, численні сонця з їхніми планетами 

рухаються в ньому своїми вічними і незмінними орбітами; за 

звинуваченням у єресі спалений на вогнищі. Основні твори: 

«Вигнання торжествуючого звіра», «Про нескінченність, Всесвіт і 

світи», «Про причину, принцип і єдність». 

Вернадський Володимир Іванович (1863–1945) – видатний 

учений, мислитель і суспільний діяч, перший президент Української 

академії наук (1918–1921); започаткував нові напрями в науці: 

геохімії, біогеохімії, радіології, біосферології; розробив засади 

цілісного вчення про біосферу, її еволюцію в ноосферу; розвинув 

традицію російського космізму, що спиралася на ідею життєвої 

єдності людства і космосу. Основні праці: «Геохімія», «Біосфера», 

«Наукова думка як планетарне явище», «Філософські думки 

натураліста», «Біосфера і ноосфера», «Про науковий світогляд». 

Вишинський Іван (близько 1550–1621/33) – письменник-

полеміст, представник містико-аскетичного напряму в українській 

філософській думці кінця ХVІ – початку ХVІІ ст., орієнтованого 

насамперед на греко-візантійські і давньоруські цінності; високо 

цінував «внутрішню» філософію, оперту на біблійні істини і 

теоретично осмислену отцями церкви; відстоював ідею спасіння 
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особистою вірою, піддавав нищівній критиці світську і церковну 

верхівку; був прихильником плекання старослов’янської мови як 

мови православної релігії. Основні твори: «Книжка», «Зачапка 

мудрого латынника з глупым русином», «Краткословный отвђт Петру 

Скарге», «Послание до всђх обще в Лядской земли живущих», 

«Послание Домникіе».  

Вітгенштейн Людвіг (1889–1951) – австрійський філософ і 

логік, один із засновників аналітичної філософії. Основні твори: 

Логіко-філософський трактат», «Філософські дослідження». 

Володимир Мономах (1053–1125) – великий князь Київський, 

мислитель і письменник; онук (по матері) візантійського імператора 

Костянтина ІХ Мономаха; один із перших вітчизняних світських 

мислителів, спосіб життя якого відповідав його ідеям і вченню. 

Головний твір – «Повчання», в якому обґрунтовано ідеал 

християнського властителя – князя, що гармонійно поєднує охоронця 

інтересів своєї країни і ревного адепта православної віри. Стрижень 

моральної концепції твору – принцип «милостині», згідно з яким усі 

суспільні відносини і міжособистісні стосунки уґрунтовуються на 

взаємній любові, діяльній доброті та милостині. 

Гайдеггер Мартін (1889–1928) – німецький філософ, один з 

основоположників німецького екзистенціалізму. Основна праця – 

«Буття і час». 

Гегель Георг Вільгельм Фрідріх (1770–1831) – представник 

німецької класичної філософії; створив на об’єктивно- 

ідеалістичному ґрунті систематичну теорію діалектики – теорію 

саморозвитку Абсолюту: у надчасовій сфері чистої моралі і 

конкретних категорій, його переходу у відчужений стан інобуття – 

природу, повернення до себе й до людини у формах психічної 

діяльності індивіда («суб’єктивний дух»), надіндивідуального 

«об’єктивного духу» (право, мораль і моральність – сім’я, 

громадянське суспільство, держава) і «абсолютного духу» 

(мистецтво, релігія, філософія). Основні твори: «Феноменологія 

духу», «Наука логіки», «Філософії права», «Філософія релігії», 

«Енциклопедія філософських наук». 

Гоголь Микола Васильович (1809–1852) – письменник, 

представник українського Романтизму в російській літературі. Автор 

циклу повістей «Вечори на хуторі біля Диканьки» (1831–1832), де 

поєднано романтичні та реалістичні елементи з життєрадісним 

гумором, книги «Миргород» (1835), в якій зображено духовний 
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занепад представників поміщицько-дворянського середовища, 

історичної повісті «Тарас Бульба», присвяченої героїчному 

козацькому минулому українського народу, книги «Арабески» (1835), 

комедії «Ревізор» (1836) та ін. Важливе місце у творчості митця 

займає поема «Мертві душі» (т. 1, 1842), в якій він змалював життя у 

кріпосницько-поміщицькій державі. Другий том поеми письменник 

спалив. Автор релігійно-філософського твору «Вибрані місця з 

листування з друзями». 

Гуссерль Едмунд (1859–1938) – німецький філософ, засновник 

феноменології. Основні твори: «Філософія арифметки», «Логічні 

дослідження». 

Декарт Рене (лат. Cartesius Renatus, 1596–1650) – французький 

філософ, математик і природознавець, засновник раціоналізму; 

основа його філософії – дуалізм душі і тіла, «мислячої» і «протяжної» 

субстанцій, творцем яких є Бог; безумовна основа знання – 

безпосередня достовірність свідомості: «Cogito ergo sum» («Мислю, 

отже, існую»). Основні твори: «Міркування про метод», 

«Метафізичні міркування про першу філософію», «Начала 

філософії».  

Демокрит (близько 460 – близько 370 до н.е.) – давньогрецький 

філософ, перший енциклопедист серед греків; визнавав два начала – 

атоми і порожнечу; вважають одним із родоначальників атомізму. 

Іларіон (сер. ХІ ст.) – церковно-політичний діяч, богослов, 

мислитель і письменник; священик княжої церкви під Києвом, у   

1051 р. без згоди Константинопольського патріарха поставлений 

Ярославом Мудрим та церковним собором митрополитом Київським; 

автор першого у вітчизняній літературі політично-філософського та 

релігійно-богословського трактату «Слово про Закон і Благодать»; 

його основа – апологія Руської землі та іманентної долученості її 

народу до світової історії, головною тенденцією розвитку якої є 

закономірний і невідворотний рух все нових і нових народів від 

рабського, язичницького животіння (етап «Закону», «Старого 

Заповіту») до абсолютно нового, вільного, гуманного, 

християнського життя – «Нового Заповіту» (етап «Благодаті»). 

Камю Альбер (1913–1960) – французький письменник і 

філософ, представник атеїстичного екзистенціалізму, лауреат 

Нобелівської премії 1957 р. Основні твори: «Міф про Сізіфа», 

«Бунтівна людина» та ін. 
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Кант Іммануїл (1724–1804) – родоначальник німецької 

класичної філософії; розробив парадигму «критичного», або 

«трансцендентального ідеалізму», як синтезу емпіризму і 

раціоналізму на основі апріоризму, що становить сутність 

своєрідного «коперниканського перевороту» у філософії. Основні 

твори: «Критика чистого розуму», «Пролегомени до всякої 

майбутньої філософії», «Критика практичного розуму», «Критика 

здатності судження». 

Конт Огюст (1798–1857) – французький філософ, один із 

основоположників позитивізму і соціології. Основні твори: «Курс 

позитивної філософії», «Система позитивної політики». 

Куліш Пантелеймон Олександрович (1819–1897) – 

український письменник, критик, історик, етнограф, культурно-

освітній діяч, представник українського Романтизму; підтримував 

зв’язки з Кирило-Мефодіївським братством; мислитель гостро 

критичний, непостійний і суперечливий, проповідував просвітницькі 

ідеї та християнський гуманізм, виступав за самобутність і розвиток 

української культури; ідеалізував хутір як осередок національної 

своєрідності та моралі, як простір духовного буття людини в єдності з 

природою; «європеєць між хуторянами і хуторянин між 

європейцями» (В. Петров). Серед основних праць: «Козаки стосовно 

держави і суспільства», «Хутірська філософія та відсторонення від 

світу поезії», «Чорна Рада, хроніка 1663 року». 

Лакатас (Лакатош)   Імре (1922–1974) – угорсько-англійський 

філософ, представник методологічного фальсифікаціонізму – 

напряму в англо-американській філософії науки, що досліджує 

закономірності еволюції наукового знання; розробив універсальну 

логіку розвитку теоретичної науки –  методологію науково-дослідних 

програм. Основні праці: «Докази і спростування», «Фальсифікація і 

методологія науково-дослідних програм», «Історія науки та її 

раціональні реконструкції». 

Макіавеллі Нікколо (1469–1527) – італійський історик і 

політичний діяч, прихильник республіканського устрою на зразок 

Римської республіки – сильної демократичної держави зі стійким 

внутрішнім порядком і вагомим впливом на інші народи; уважав, що 

для досягнення такої політичної мети в умовах занепаду Італії і 

відсутності громадянських чеснот всі засоби дозволені. Основні 

твори: «Князь», «Міркування на першу декаду Тита Лівія». 
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Мор Томас (1478–1535) – англійський державний діяч, 

мислитель-гуманіст, був канцлером Королівства, підтримував 

Контрреформацію; за відмову присягнути королю як «верховному 

главі» англіканської церкви був звинувачений у державній зраді і 

страчений; виступав за ліквідацію приватної власності на користь 

держави, за релігійну віротерпимість і передачу справи виховання 

духовенству. Основний твір –  «Утопія».  

Маркс Карл Генріх (1818–1883) – німецький мислитель, 

творчістю якого завершується німецька класична філософія; 

основоположник діалектичного та історичного матеріалізму, 

марксистської політекономії та наукового комунізму, організатор 

комуністичного руху в Західній Європі. Основні твори: «Економічно-

філософські рукописи 1844 року», «Злиденність філософії», «Критика 

Готської програми», «Вісімнадцяте брюмера Луї Бонапарта». Багато 

творів написано разом із Ф. Енгельсом. Найфундаментальніша 

багатотомна праця – «Капітал», над якою працював з 1857 р. і 

практично до самої смерті, присвячена аналізу розвитку й 

обґрунтуванню неминучості загибелі капіталізму в результаті 

пролетарської революції. 

Ніцше Фрідрих (1844–1900) – німецький філософ, один із 

засновників сучасної «філософії життя»,  професор філології в 

Базелі (Швейцарія), культуролог, етик. Основні твори: «Так казав 

Заратустра», «По той бік добра і зла», «Воля до влади». 

Ортега-І-Гассет Хосе (1883–1955) – іспанський філософ-

екзистенціаліст, соціолог, культуролог. Основні твори: 

«Дегуманізація мистецтва», «Повстання мас». 

Паскаль Блез (1623–1662) – французький релігійний філософ 

екзистенційного спрямування – «логіки серця» як джерела Істини; 

один із основоположників науки Нового часу, стояв біля витоків 

теорії ймовірностей, диференційного числення, гідростатики. 

Основна філософська праця – «Думки». 

Платон (Аристокл, 427–347 до н.е.) – давньогрецький філософ, 

учень Сократа, засновник філософської школи – Академії, творець 

торії ідей і філософії держави. Основні твори: «Апологія Сократа», 

«Держава», «Закони». 

Поппер Карл (1902–1994) – австро-британський філософ, 

прихильник «еволюційної епістемології» та «критичного 

раціоналізму», згідно з яким наукове пізнання здійснюється не за 

допомогою індукції, а через спроби й помилки, гіпотези і 
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спростування, як «незавершений пошук», а не як об’єктивне 

пізнання; критикував усі форми тоталітаризму, від Платона до 

Маркса. Серед основних праць: «Логіка наукового відкриття», 

«Відкрите суспільство та його вороги», «Незавершений пошук», 

«Злиденність історицизму», «Постскриптум до логіки наукового 

відкриття». 

Прокопович Єлизар (Теофан) (1677–1736) – церковний діяч, 

богослов, філософ, письменник, видатний представник могилянської 

філософської школи, На вимогу Петра І у 1716 р. виїхав до 

Петербурга; організатор і пропагандист петровських реформ: 

очолював «учену дружину» царя, створив перший проект Академії 

наук, розробив «Духовний регламент», що став підґрунтям церковної 

реформи 1721 р.; з відкриттям Св. Синоду стає його віце-

президентом, брав участь у підготовці багатьох законодавчих і 

правових актів. 

Уважав Бога творцем світу, матерію розглядав як спільний і 

єдиний активний субстрат природних тіл; високо оцінював розум 

людини, обґрунтовував важливість для науки спостереження й 

експерименту; приділяв велику увагу проблемі людини; був 

прихильником освіченого абсолютизму як форми політичного 

устрою, спрямованого на посилення централізації Росії і придушення 

автономістських, самостійницьких прагнень у сфері 

державотворення. Основні твори: «Курс філософії», «Правда волі 

монаршої», «Духовний регламент», «Про поетичне мистецтво». 

Автор віршованої трагікомедії «Володимир», оди «Епінікіон» на 

честь Полтавської битви. 

Рассел Бертран (1872–1970) – англійський філософ-

позитивіст, логік, математик, соціолог, суспільний діяч. У книзі 

«Чому я не християнин» указав на страх як основу релігії, вважав 

науку засобом самоствердження людини. Основні твори: «Історія 

західної філософії», «Освіта і соціальний лад», «Людське пізнання: 

його обсяг і межі». 

Росцелін (біля1050–1123/25) – філософ-схоласт, засновник 

номіналізму. Праці втрачено. 

Сковорода Григорій Савич (1722–1794) – український 

філософ, просвітник, поет, педагог; основоположник української 

класичної філософії – «філософії серця»; вів спосіб мандрівного 

проповідника-філософа. Основні напрями філософії: вчення про дві 

натури (зовнішню і внутрішню); вчення про три світи (макрокосм, 
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мікрокосм і світ символів); вчення про людину; вчення про пізнання; 

етичне вчення. Основні твори: «Наркіс. Розмова про те: пізнай себе», 

«Вступні двері до християнської добронравності».  

Смотрицький Герасим Данилович (?–1594) – релігійний і 

культурний діяч, поет і письменник-полеміст; перший ректор 

Острозької академії, керував редагуванням Острозької Біблії, написав 

до неї віршований текст і обидві передмови; відомий полемічними 

творами, спрямованими проти католицизму й унії. Основні твори: 

«Ключђ царства небесного», «Календарь римски новы». 

Смотрицький Максим (Мелетій) Герасимович (близько 1572 

–1633) – богослов, поет, письменник-полеміст, культурний і освітній 

діяч; син Герасима Смотрицького; автор знаменитого підручника 

«Грамматіка славенския правильноє синтаґма», що кодифікував 

церковнослов’янську мову на основі її східнослов’янської редакції; 

обстоював гідність, права, звичаї, віру й культуру українського 

народу; доводив неправомірність теократичних прагнень римських 

пап, запозичуючи антипапську аргументацію у західноєвропейських 

гуманістів, чим започаткував зміну ціннісної орієнтації української 

думки, її поворот від містики до формування раціоналістичних 

тенденцій.  Основні твори: «Тренос», «Верифікація прав… народу 

руського», «Лямент». 

Сократ (469–399 до н.е.) – давньогрецький філософ, жив і вчив 

у Афінах; принципово нічого не писав. Уважав природу світу 

таємницею, пізнати можемо тільки самих себе; вище завдання пі- 

знання – мистецтво жити. 

Тома Аквінський (лат. Thomas Aquinas, 1225/26–1274) – 

найвизначніший релігійний філософ, систематизатор ортодоксальної 

схоластики, основоположник томізму – перший схоластичний 

учитель церкви, «princeps philosophorum» («князь філософії»); 

обґрунтовував католицьке віровчення з позиції аристотелізму; вважав 

і розум, і віру істинними шляхами пізнання, найвища мета якого  –

споглядання Бога. Основні твори: «Сума проти язичників», «Сума 

теології». 

Українка Леся (Косач Лариса Петрівна) (1871–1913) – 

поетеса, драматург, громадська діячка, започаткувала в українському 

екзистенціалізмі напрям «філософії  абсурду» («Contra spem spero»); 

дочка Олени Пчілки; знала близько десяти мов. На формування її 

світогляду великий вплив мав дядько М. Драгоманов. Брала участь у 

суспільно-політичному житті України, співпрацювала із соціал-
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демократичними організаціями. Авторка поетичних збірок «На 

крилах пісень» (1893), «Думи і мрії» (1899), «Відгуки» (1902), поем 

«Місячна легенда» (1892), «Давня казка» (1893), «Роберт Брюс, 

король шотландський» (1893) та ін., драматичних поем «Осіння 

казка» (1905), «В катакомбах» (1905) та ін. Написала низку 

драматичних творів, присвячених складним і актуальним 

філософським та морально-етичним проблемам, зокрема «Кассандра» 

(1907), «На полі крові» (1909), «Руфін і Прісцілла» (1910), «Камінний 

господар» (1912), «Оргія» (1913) та ін. Вершиною поетичної 

майстерності стала драма-феєрія «Лісова пісня» (1911). Виступала з 

публіцистичними статтями, працювала на теренах перекладу 

(переклала на українську мову твори М. Гоголя, І. Тургенєва, Г. Гей- 

не, Г. Гауптмана, В. Гюго, Дж. Байрона,  А. Міцкевича, Гомера, 

індійський епос та ін.). 

Фоєрабен Пол (1924–1994) – австро-англо-американський 

філософ і методолог науки, розробник концепції епістемологічного 

(методологічного) анархізму, покликаної звільнити людство від 

прагнення до об’єктивної істини. Основні твори: «Проти методу. 

Нарис анархістської теорії пізнання», «Наука у вільному суспільстві». 

Фоєрбах Людвіг Андреас (1804–1872) – представник німецької 

класичної філософії, яку розглядав як науку про природно зрозумілу 

чуттєву дійсність, найреальнішим буттям якої є людина; на місце 

любові до Бога ставив любов до людини як єдино істинну релігію, на 

місце віри в Бога – віру  людини в саму себе. Основні праці: 

«Сутність християнства», «Основи філософії майбутнього», 

«Сутність релігії». 

Франко Іван Якович (1856–1916) – письменник, мислитель, 

громадський і політичний діяч. Навчався у Львівському та 

Чернівецькому університетах; переклав українською мовою 24-й 

розділ першого тому «Капітала» К. Маркса,  вступний розділ до 

«Анти-Дюрінга» Ф. Енгельса. У1893 р. здобув ступінь доктора 

філософії у Віденському університеті. За видатні заслуги в галузі 

філології вчена рада Харківського університету присудила йому 

ступінь почесного доктора філології. У 1907 р. був висунутий в 

академіки Петербурзької Академії наук, однак царський уряд 

заборонив це обрання. 

Почавши з успадкованого від М. Драгоманова позитивістського 

раціоналізму і засад реалістичної естетики, оспівування «розуму 

владного», згодом наближується до «філософії життя» і до засад 
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«ідеалістичного реалізму», опертого на національну романтичну 

традицію та віру у творче призначення духу. Вищим ідеалом уважав 

боротьбу за людське щастя, свободу людини, досягнення якого 

пов’язував із розбудовою соціалістичного суспільства, під яким 

розумів асоціацію самоуправних громад без будь-якого верховенства 

одного народу над іншим. Основні праці: «Поза межами можливого», 

«Народники й марксисти», «Що таке поступ?», «Соціалізм і соціал-

демократизм», поеми «Мойсей», «Смерть Каїна», «Іван 

Вишенський», «Похорон», «Ex nihilo». 

Шашкевич Маркіян Семенович (1811–1843) – письменник, 

громадський і культурний діяч, представник українського 

Романтизму на Галичині. Разом із Я. Головацьким та І. Вагилевичем 

створив літературний молодіжний гурток національно-патріотичного 

спрямування «Руська трійця»; ініціював видання альманаху «Русалка 

Дністровая» (1837) – «явище наскрізь революційне» (І. Франко), 

оскільки вона ввела у літературу мову народу і піднесла ідею єдності 

українських земель. Автор брошури «Азбука та абецадло» (1836), у 

якій виступив проти запровадження в українське письмо польського 

алфавіту, написав низку історично-патріотичних віршів, уклав 

«Читанку для малих дітей». 

Шевченко Тарас Григорович (1814–1861) – поет, художник, 

мислитель, суспільно-політичний діяч. У 1838 р. викуплений з 

кріпацтва; навчався в Петербурзькій Академії мистецтв у К. Брюл- 

лова. У 1840 р. в Петербурзі вийшла збірка поезій «Кобзар». З 1846 р. 

брав участь у діяльності Кирило-Мефодіївського братства. У 1847 р. 

заарештовано і заслано на 10 р. до Оренбурзького краю, із забороною 

писати й малювати. У 1858 р. повернувся до Петербурга. Видав 

підручник для недільних шкіл «Букварь южнорусскій». Видатний 

майстер образотворчого мистецтва. Створив низку картин, акварелей, 

малюнків, зокрема «Катерина», «Селянська родина», а також 

портретів, автопортретів, пейзажів, графіки (серія «Живописна 

Україна», 1844), цикл творів на теми солдатчини (серія малюнків 

«Казарма»), життя й побуту казахів («Байгуші», «Казашка Катя»        

та ін.), сатиричну серію «Притча про блудного сина», акварельні 

пейзажі тощо. У 1860 р. отримав звання академіка гравюри 

Петербурзької Академії мистецтв. Помер у Петербурзі. 

Перепохований на Чернечій (нині Тарасовій) горі біля Канева. 

Шлік Моріц (1882–1936) – австрійський філософ і фізик, 

організатор і керівник Віденського гуртка (1922), один із лідерів 
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логічного позитивізму. Згідно із принципом верифікації все дійсно 

наукове знання повинно редуковано до фактів чуттєвого досвіду у 

формі протокольних висловлювань. Основна праця – «Всезагальна 

теорія пізнання». 

Яворський Симеон (Стефан) Іванович (1658–1722) – 

богослов, філософ, церковний і політичний діяч; навчався і викладав 

у Києво-Могилянській академії; митрополит Рязанський і 

Муромський, місцеблюститель патріаршого престолу, протектор 

Московської слов’яно-греко-латинської академії, у 1721 р. очолив  

Св. Синод. 

За філософськими поглядами – типовий представник барокової 

схоластики; не сприймав геліоцентричну систему, в розумінні історії 

дотримувався принципу провіденціалізму, виступав переконаним 

прихильником розмежування світської і духовної влади, обстоював 

автономію церкви, непорушність її переказу, традицій і обрядів. У 

його творчому доробку – проповіді, поезії, богословські твори, серед 

яких «Конкордація Святого Письма», «Про церкву», «Про Святу 

Трійцю», фундаментальний трактат «Камінь віри», відзначений 

антипротестантською спрямованістю. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ 

ЗАВДАННЯ – РЕФЕРАТ 

 

Як форма самостійного навчально-наукового дослідження 

реферат (лат. refere – доповідати, повідомляти) є обов’язковим видом 

роботи здобувача освіти в процесі вивчення програмного матеріалу 

відповідної дисципліни. За допомогою реферату здобувач глибше 

опановує складні проблеми курсу, вчиться лаконічно викладати свої 

думки, правильно оформляти роботу, доповідати результати своєї 

праці. 

Написання реферату включає: 

– вибір теми; 

– підбір необхідної літератури та її вивчення; 

– складання плану; 

– написання тексту та його оформлення; 

– усний виклад реферату. 

Структура реферату може бути такою: 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. Історія і теорія питання. 
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РОЗДІЛ ІІ. Розв’язання проблеми в сучасних умовах. 

ВИСНОВКИ. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 

У Вступі обґрунтовують актуальність теми, її особливості, 

значущість щодо соціальних проблем суспільства та розвитку 

конкретної сфери філософії, мета й завдання дослідження. 

У Розділі І наводять основні теоретичні дослідження з теми, 

згадують учених минулого, які вивчали цю проблему, їхні ідеї. 

Визначають сутність (головний зміст) проблеми, основні чинники 

(фактори, умови), що зумовлюють розвиток явища, яке вивчається. 

Наводять перелік основних аспектів проблеми, які розглядалися 

вченими. Визначають недостатньо досліджені питання, вказують на 

слабку розробленість окремих проблем. 

У Розділі ІІ подають поглиблений аналіз сучасного стану 

процесу або явища, тлумачення основних поглядів і позицій щодо 

проблеми. Особливу увагу приділяють виявленню нових ідей і 

гіпотез, нових методик, оригінальних підходів до вивчення проблеми. 

Важливо висловити власну думку щодо перспектив розвитку 

проблеми. 

У Висновках подають узагальнені умовиводи, ідеї, думки, 

оцінки, пропозиції стосовно дослідженої теми. 

До Списку літератури включають публікації переважно 

останніх 5-10 років. Особливої уваги заслуговують праці останнього 

часу. На вказані у списку літературні джерела мають бути посилання 

в тексті. Кількість цитованих джерел не повинна бути менше п’яти.  

Основним структурним елементом кожного списку літератури є 

бібліографічний опис, що являє собою сукупність бібліографічних 

відомостей про документ, його складову частину чи групу 

документів, які регулюються Державним стандартом України. 

Приклади бібліографічного опису окремих документів . 

Книги одного автора 

Конверський А.Є. Логіка традиційна та сучасна: підруч. для 

студ. вищих навч. закл. / А.Є. Конверський. – Київ: ВПЦ «Київський 

ун-т», 2007. – 440 с.  

Книги двох авторів 

Горбаченко Т.Г. Етно-конфесійна специфіка становлення 

християнської писемної культури: монографія / Т.Г. Горбаченко, 

С.М. Піддубна; за ред; д-р. філос. наук, проф.    Т.Г. Горбаченко. – 

Київ: МАУП, 2002. – 253 с.  – Бібліогр.: с. 347 – 257.  
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Книги чотирьох і більше авторів 

Релігієзнавство: навч. посіб. / В.І. Лубський та ін. – Київ: 

Видавничий центр «Академія», 2000. – 400 с. (Альма-матер). 

Стаття з матеріалів конференцій і продовжуваних видань 

Казанова Х.  Моделі відокремлення церкви від держави у 

Західній Європі  / Х. Казанова // Свобода віровизначення. Церква і 

держава в Україні: матер. міжнарод. наук. конф., Київ, 1994. – Київ: 

1996. – С. 94 – 96. 

Дюрем К. Перспективи релігійної свободи в дзеркалі сучасних 

правових реалій / К. Дюрем // Релігійна свообода – 2000. – № 4. –      

С. 12 – 19. 

Газети 

 Зима А. Особливості сучасного цивілізаційного розвитку світу / 

А. Зима // Урядовий кур’єр: газета центральних органів виконавчої 

влади України / засновник Каб. міністрів України. – 1990. – Київ: 

Преса України, 2003. – 16 шпальт. – 5 разів на тиждень. 

2003, № 1 (2415) – 248 (2663). – 1011063 пр.  

Електронні ресурси 

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 

[Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – Київ: Нац. б-ка України ім. 

В.І. Вернадського,1997. – Режим доступу: http. //   www.nbuv.gov.ua /, 

вільний. Назва з екрану. – Мови укр., англ., рос. 
 

У Додатках наводяться таблиці, схеми, які суттєво полегшують 

розуміння праці. 

Обсяг реферату повинен мати від 15 до 20 сторінок друкованого 

тексту. 

Виклад матеріалу в рефераті повинен бути на достатньому 

науково-теоретичному рівні. Слід використовувати синтаксичні 

конструкції, властиві мові наукових документів, уникати складних 

граматичних зворотів. 

У рефераті потрібно використовувати стандартизовану 

термінологію, уникати незвичних термінів і символів або пояснювати 

їх після першого згадування в тексті. Терміни, окремі слова й 

словосполучення можна замінювати абревіатурами й прийнятими  

текстовими скороченнями, значення яких зрозуміле з контексту. 

У разі отримання позитивної оцінки за реферат здобувач 

допускається до іспиту. 
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Тематика навчально-дослідних завдань (рефератів) 

 1. Наука і світогляд. 

2. Предмет і об’єкт науки. 

3. Світогляд і його основне питання. 

4. Ціннісно-смислова сутність світогляду. 

5. Міфологія і наука. 

6. Наука і релігія. 

7. Науково-технічний прогрес, міфологія і релігія. 

8. Походження філософії. 

9. Предмет філософії та її призначення. 

10.Структура філософії. 

11. Основне питання філософії. 

12. Способи філософствування. 

13. Функції філософії. 

14. Філософія і наука. 

15. Соціально-політичний устрій давньогрецьках полісів. 

16. Геокультурне положення Стародавньої Греції. 

17. Духовний світ поліса. 

18. Античне мистецтво. 

19. Вчення Платона і Аристотеля про державу. 

20. Етичне вчення Аристотеля. 

21. Етична спрямованість елліністичної філософії. 

22. Геокультурна зумовленість середньовічної філософії. 

23. Проблеми віри і знання в середньовічній філософії. 

24. Соціальна функція філософії. 

25. Філософія Т. Аквінського. 

26. Суть номіналізму і реалізму. 

27. Патристика та її роль у становленні середньовічної філо- 

софії. 

28. Августин і шлях віри. 

29. Історичні умови формування і розвитку філософії Від- 

родження. 

30. Гуманізм і проблема індивідуальності. 

31. Феномен титанізму і його форми. 

32. Неоплатонізм – філософська основа ренесансного світо- 

бачення.  

33. Політика і мораль у вченні Нікколо Макіавеллі. 

34. Сутність утопізму Томаса Мора. 

35. Філософія і мистецтво в епоху Відродження. 



69 
 

36. Нова наука і її вплив на розвиток філософії. 

37. Французький матеріалізм і трактовка ним людини. 

38. Гуманізм і проблема людської індивідуальності. 

39. Людина і природа. 

40. Предмет філософії І Канта. 

41. Гегелівська концепція походження та предмета філософії. 

42. Антропологічний матеріалізм Л. Фоєрбаха. 

43. Предмет марксистської філософії. 

44. Особливості геокультурного положення України. 

45. Етнокультурна історія української людності в до- 

християнську  добу. 

46. Особливості давньоукраїнської міфоепічної свідомості. 

47. Роль християнства в розвитку філософської думки в Україні. 

48. Писемні джерела вітчизняної філософії. 

49. Гуманістична спрямованість києворуської філософської 

думки. 

50. Давньоруська духовність і антична спадщина. 

51. Іван Вишенський – видатний український полеміст кінця 

ХVІ – початку ХVІІ ст. 

52. Києво-Могилянська академія та її вплив на філософську 

думку  українського та інших народів. 

53. Предметне самовизначення філософії українського Бароко. 

54. Полемічна література як форма вираження світобачення 

епохи. 

55. Ідейні джерела філософії українського Бароко. 

56. Світоглядна спрямованість філософії українського Бароко. 

57. Історична доля українського Бароко. 

58. Геокультурна зумовленість «філософії серця». 

59. Учення Г. Сковороди про три світи і дві науки. 

60. Поняття мікрокосму як геокультурного суб’єкта у філософії  

61. Філософські погляди М. Гоголя. 

62. Філософські ідеї у творчості Т. Шевченка. 

63. «Філософія серця» П. Юркевича. 

64. Історичне значення «філософії серця» в розвитку вітчизняної  

культури. 

65. Екзистенційно-романтичні ідеї у творчості Лесі Українки. 

66. Міфологічний світогляд М. Коцюбинського. 

67. Концепція конкордизму В. Винниченка. 

68. Концепція «азіатського ренесансу» Миколи Хвильового. 
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69. Філософія І. Франка. 

70. Причини ідеологізації культури і науки в 30–50-х рр. ХХ ст. 

71. Основні напрями  розвитку філософської думки в Україні в 

період «другого відродження». 

72. Ставлення до розуму в сучасній світовій філософії. 

73. Філософія Людвіга Вітгенштейна. 

74. Критичний раціоналізм К. Поппера. 

75. Концепція парадигмального розвитку науки І. Лакатоса. 

76. «Епістемологічний анархізм» П. Фоєрабенда. 

78. Філософія М. Гайдеггера. 

79. Філософія свободи Ж.-П. Сартра. 

80. Постмодернізм як філософія тексту й інтертекстуальності. 

81. Постмодернізм і мистецтво. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ 

 

1. Предмет, об’єкт і суб’єкт пізнавально-практичної діяльності. 

2. Істина і правда, їх критерії. 

3. Світогляд і його структура. 

4. Форми світогляду. 

5. Особливості міфологічного світогляду. 

6.Релігійний світогляд та його особливості. 

7. Предмет філософії та її основне питання. 

8. Поняття сенсу життя, мети діяльності та глузду. 

9. Основні форми самовираження філософії. 

10. Сутність філософського матеріалізму. 

11. Поняття матерії і свідомості. 

12. Філософський ідеалізм: основні напрями та їх сутність. 

13. Філософія як гносеологія. Основне питання гносеології. 

14. Діалектичний та метафізичний методи філософствування. 

15. Функції філософії. 

16. Геокультурна зумовленість античної філософії. 

17. Предмет і парадигмальні риси античної філософії. 

18. Основні етапи розвитку античної філософії та їх світоглядна 

спрямованість. 

19. Геокультурна картина світу західноєвропейської 

середньовічної філософії. 

20. Предмет і парадигмальні риси середньовічної філософії. 

21. Основні етапи розвитку середньовічної філософії. 
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22. Номіналізм і реалізм. Проблема універсалій. 

23. Геокультурна зумовленість філософії Ренесансу. 

24. Особливості предметного самовизначення філософії 

Ренесансу. 

25. Модифіковані форми Ренесансу. 

26. Наукові відкриття Нового часу та їх геокультурне значення. 

27. Предмет і парадигмальні риси філософії Нового часу. 

28. Емпіричний напрям у філософії Нового часу. 

29. Раціоналістичний напрям у філософії Нового часу. 

30. «Коперниканський переворот» І. Канта у філософії. 

31. Філософія Г. Гегеля. Метод і система. 

32. Антропологічний матеріалізм Л. Фоєрбаха. 

33. Соціально-історичні передумови виникнення марксистської 

філософії. 

34. Предметне самовизначення марксистської філософії. 

35. Особливості німецької класичної філософії. 

36. Геокультурні витоки вітчизняної філософії. 

37. Особливості києворуської культури. 

38. Предметне визначення філософії в культурі Русі (Київської). 

39. Геокультурне становище України в ХІV–ХVІІ ст. 

40. Релігійно-філософські ідеї в Україні ХІV–ХVІІ ст. та їх 

вплив на формування предмета філософії. 

41. Геокультурна зумовленість філософії українського Бароко. 

42. Предмет і парадигмальні риси філософії українського 

Бароко. 

43. Ідейні джерела української класичної філософії – «філософії 

серця». 

44. Філософія Г. Сковороди. 

45. Предмет і парадигмальні риси «філософії серця». 

46. Особливості «філософії серця» М. Гоголя. 

47. Особливості «філософії серця» Т. Шевченка. 

48. «Філософії серця» П. Юркевича. 

49. Предметне самовизначення української екзистенційно-

романтичної філософії кінця ХІХ– 20-ті рр. ХХ ст. 

50. Предметне самовизначення української матеріалістично-

позитивістської філософії кінця ХІХ– початку ХХ ст. 

51. Філософія І.Я. Франка. 

52. Соціально-політичні погляди М. Драгоманова. 
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53. Ідеологізація філософії в 30–50-ті рр. ХХ ст. та її насідки в 

культурі та науці. 

54. Марксизм та ідейно-теоретичні корені ідеологізації 

філософії. 

55. Філософія періоду незалежності України. 

56. Особливості розвитку сучасної світової філософії. 

57. Геокультурна зумовленість філософського позитивізму. 

58. Позитивізм О. Конта. 

59. Філософія емпіріокритицизму. 

60. Філософський неопозитивізм. 

61. Постпозитивізм. 

62. Геокультурна зумовленість екзистенціалізму. 

63. Філософія М. Гайдеггера. 

64. Філософія свободи Ж.-П. Сартра. 

65. «Філософія абсурду» А. Камю. 

66. Геокультурна зумовленість філософського постмодернізму. 

67. Предметна самовизначеність філософії постмодернізму та її 

особливості. 

68. Філософія Ж. Дерріда. 

69. Проблема сенсу життя в філософії постмодернізму. 

 

МЕТОДИ НАЧАННЯ: лекції, семінарські заняття, прес-

конференції та дискусії, робота в Інтернеті, опрацювання 

обов’язкової та  додаткової літератури в читальних залах бібліотеки, 

індивідуальна науково-дослідна робота (реферат) або самостійні 

творчі роботи з актуальних проблем філософії, самостійна робота над 

текстами та завданнями, перевірка знань за темами, усні опитування 

та письмові модульно-рейтингові роботи, підсумковий контроль 

(екзамен).  

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: оцінювання усних та письмових 

відповідей бакалаврантів на семінарських заняттях, поточне 

тестування, оцінка участі у прес-конференціях і дискусіях, модульно-

рейтингові контрольні роботи або тестування, підсумкові письмові 

завдання, захист індивідуального навчально-дослідного завдання. 

 

 

 

 



73 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

За         

шкалою ECTS                           

Для      екзамену 
Для заліку 

 

Оцінка 

     

Бали 

А 
       

90-100 
 Відмінно 

Зараховано 

B 
    

82-89 
Добре 

C 
    

75-81 

D 
    

66-74 
 Задовільно 

Е 
    

60-65 

FX 
    

35-59 

 Незадовільно 

Не зараховано з 

можливістю повторного 

складання  

F 0-34 

Не зараховано з 

обов’язковим  повторним 

вивченням дисципліни 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНОК 

 

Оцінка «відмінно» – 90 – 100 балів – виставляється 

бакалаврантові, який під час відповіді на запитання показав 

досконалі, систематизовані, глибокі знання програмного матеріалу та 

основної і додаткової літератури, продемонстрував високий рівень 

самостійного аналітичного мислення та вміння вести пошук 

необхідної наукової інформації, ставити і розв’язувати наукові 

проблеми.  

Оцінка «добре» – 75 – 89 балів – виставляється 

бакалавтрантові, який під час відповіді на запитання виявив повне 

знання програмного матеріалу, передбачене на рівні  аналітичного 

відтворення, продемонстрував знання  основної і додаткової 

літератури, показав володіння практичними вміннями і навичками з 

виконання самостійної наукової роботи, але зробив окремі незначущі 

помилки, які не мають принципового значення.  
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Оцінка «задовільно» – 60 – 74 бали – виставляється 

бакалаврантові, який під час відповіді на запитання виявив повні 

знання основного програмного матеріалу в обсязі, що необхідний для 

подальшого навчання і роботи, у цілому впорався з поставленими 

завданнями, передбаченими програмою на рівні репродуктивного 

відтворення,  продемонстрував деякі елементи самостійного 

мислення, але при цьому окремими вміннями і навичками володів 

невпевнено, припустився помилок у викладенні програмного 

матеріалу.  

Оцінка «незадовільно» – 35-59 – виставляється, якщо під час 

відповіді на запитання бакалаврант виявив серйозні прогалини в 

знаннях, не здатний використовувати ці знання на практиці та не 

відповідає на додаткові запитання.  

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ БАКАЛАВРАНТІВ ПІД ЧАС 

СКЛАДАННЯ ТЕСТІВ 

Тестування бакалавранта оцінюється залежно від кількості 

правильних відповідей: 

«Відмінно» – виставляється за правильні відповіді на тестові 

запитання, кількість яких становить 91–100% від загальної суми 

тестів. 

«Добре» – виставляється за правильні відповіді на тестові 

запитання, кількість яких становить 71–90% від загальної суми тестів. 

«Задовільно» – виставляється за правильні відповіді на тестові 

запитання, кількість яких становить 51–70% від загальної суми тестів. 

«Незадовільно» – виставляється за правильні відповіді на 

тестові запитання, кількість яких становить 50% від загальної суми 

тестів. 

Надалі викладач може перекласти дані оцінки на рейтингові 

бали відповідно до визначеного практичного заняття в системі 

контролю знань з цієї навчальної дисципліни (див. робочу програму) 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ БАКАЛАВРАНТІВ ПІД ЧАС       

ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

Під час перевірки контрольної роботи виставляються 

диференційовані оцінки за кожне питання. Загальна оцінка за роботу 

складається як середнє арифметичне з відповідним округленням в ту 

чи іншу сторону. 
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«Відмінно» – виставляється при всебічному глибокому, 

систематизованому висвітленні питань. У відповіді повинен 

реалізовуватися творчий підхід та уміння аналізувати, а також уміння 

використовувати довідкову літературу. 

«Добре» – виставляється при достатньо повній та правильній 

відповіді на питання. Крім цього, повинно бути показано уміння 

використовувати довідкову літературу. 

«Задовільно» – виставляється при правильній відповіді на 

головне питання. При цьому допущені різні непринципові 

погрішності та помилки. 

«Незадовільно» – виставляється при неправильній відповіді на 

поставлені питання чи в разі наявності принципових помилок у 

відповідях. 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: опорні конспекти лекцій, 

комплексні навчально-методичні матеріали, посібники, довідники, 

наукові та періодичні видання. 
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Навчальне видання 

 

Гаврилюк Юрій Миколайович 

 

 

 

 

ФІЛОСОФІЯ  

Навчально-методичні матеріали  

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

 

Галузь знань – 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність – 202 «Захист і карантин рослин» 
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