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ВСТУП 

 

Мета: впровадження студентів до базової філософської проблематики, ознайомлення їх з 

основними філософськими школами, напрямами, фундаментальними вченнями і поглядами всесвітньо 

відомих філософів; духовне збагачення студентів, шляхом засвоєння і розуміння глибинних 

філософських проблем. 

Завдання: 

– формування у студентів знання про особливості філософського мислення та його 

історичну природу; 

– ознайомлення студентів з головними філософськими проблемами, поняттями, 

концепціями і підходами, що лежать в основі розвитку предмету філософії;  

– ознайомитися з найважливішими філософськими поняттями і категоріями; 

– прояснити сутність різних історичних способів філософування, тобто розкрити 

історичні підходи до розуміння філософії; 

– виявити вузлові пункти зв’язку світогляду людини і філософського типу мислення 

й наголосити на їх історичній природі;  

– формування навиків критичного раціонального мислення та відповідальної 

інтелектуальної культури; 

– формувати вміння аргументовано висловлювати власні думки і толерантно 

сприймати інші. 

Зв'язок з іншими дисциплінами 
Викладання навчальної дисципліни «Філософія» передбачає взаємозв’язок з такими 

навчальними дисциплінами як «Логіка», «Історія», «Соціологія». 

Види занять з дисципліни: лекції, семінарські заняття, самостийна робота. 

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту. 

За результатами опанування навчальної дисципліни «Філософія» студенти набувають 

набувають інтегральні, загальні та фахові компетентності.  

Інтегральні компетентності: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі філософії та гуманітаристики або у процесі навчання, що 

передбачає застосування філософських теорій та методів і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов.. 

Загальні компетентності:  

(І. Вправність мислення) 
1. Логічність, послідовність, систематичність та аргументованість міркувань.  

2. Здатність робити смислові узагальнення та висновки, виявляти в інформаційних даних 

та концептах хиби й вразливі місця, суперечності та неповноту аргументації. Прагнення до 

оптимальних рішень та ясності умовиводів. 

3. Готовність до пізнання нового і неперервного навчання, до опанування нових знань та 

стратегій/способів мислення. 

4. Навички раціональної організації власної діяльності та ефективного використання 

часу. 

(ІІ. Розвиненість рефлексії) 
5. Прагнення усвідомлювати підстави власних та інших міркувань, здатність відрізняти 

суб’єктивні, спонтанні складові суджень від об’єктивних і аргументованих, вміти надавати 

перевагу останнім. 

6. Критичність та самокритичність мислення. 

(ІІІ. Інтелектуальна комунікація) 

7. Увага і толерантність до іншої (й інакшої) думки, здатність аналізувати її зміст та 

структуру в процесі спілкування та адекватно на неї реагувати. 

8. Здатність розуміти світоглядні, правові, соціальні, економічні, культурно-історичні, 

духовно-моральні питання, що виходять за межі фахової спеціалізації, завдяки чому 



  

відповідально й ефективно діяти в різних суспільних контекстах, сприяючи позитивному 

розв’язанню нагальних проблем. 

Спеціальні компетентності:  

(I. Філософська настанова) 
1. Розуміння сенсу філософії – її інтелектуального й соціокультурного призначення, 

пізнавальних та культурних можливостей, історичної ролі. 

2. Здатність виокремити змістові відмінності філософії від інших форм мислення. 

3. Уявлення про структуру філософського знання, розмаїття та особливості філософських 

дисциплін, їх ролі в обґрунтуванні та розвиткові людського мислення, пізнання світу, 

культури та суспільства. 

(II. Філософська обізнаність)   
4. Розуміння ролі історії філософії для актуального філософського мислення. 

5. Цілісне уявлення про історичний поступ філософії, етапи і логіку її розвитку.  

6. Розуміння місця вітчизняної інтелектуальної традиції у світовій. 

7. Знання про еволюцію основних філософських ідей та проблем, орієнтація в напрямах і 

тенденціях сучасного філософського дискурсу, їх зв’язку з попередньою інтелектуальною 

історією. 

8. Знайомство зі змістом головних, визначних філософських творів. 

(III. Науково-гуманітарний горизонт мислення) 
9. Уявлення про засади та еволюцію наукового пізнання, особливості сучасної наукової 

картини світу, її основні проблеми та суперечності. 

10. Вміння використовувати провідні моделі гуманітарного пізнання як смисловий простір 

міркувань в історичному, соціокультурному, загальнонауковому, історико-філософському та 

теоретико-філософському контекстах. 

11. Методологічна обізнаність у головних філософських методах та дослідницьких 

підходах, розуміння етико-практичної значущості філософського знання. 

(IV. Практичне використання філософської освіченості) 
12. Навички застосування загально-гуманітарних та філософських знань при розв’язанні 

проблем в різних сферах життєдіяльності. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні  

знати:  

– сутність філософського знання у сучасній культурі та духовному житті; 

– визначення світогляду, його  зв'язку світогляду з філософією; 

– структуру філософського знання і відповідні ключові проблеми, поняття і 

концепти; 

– пункти поняттєво-категоріального апарату історико-філософського знання; 

– основні філософські вчення, школи, напрямки та концепції; 

– смислові питання людського буття, призначення людини у цьому світі; 

– домінуючі ідеї національної філософської думки; 

– соціокультурну цінність філософського знання. 

уміти : 

– аналітично сприймати зовнішню інформацію і робити несуперечливі висновки; 

– розрізняти філософський спосіб мислення від повсякденного; 

– набути вміння осмислено підходити до аналізу соціально-політичного життя 

суспільства; 

– уміти використовувати філософські методи дослідження у своїй науковій, 

суспільно-політичній та громадській діяльності; 

– аргументовано брати участь у дискусії й послуговуватися посиланнями на 

першоджерела; 

– пояснити роль і значення філософії у процесі історичного розвитку людини.  



  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 Ключові історичні періоди в розвитку західної та східної 

філософських парадигм 

 

 
Тема 1 Філософія як теоретична форма самосвідомості людини 

Визначення філософії.. Методи та функції філософії. Галузі філософського знання. Поняття 

філософського мислення та філософського світогляду. Історичні типи світогляду. Об’єкт і предмет 

філософії. Філософія та світогляд. Світогляд як форма самоусвідомлення людини. Сутність і структура 

світогляду. Історичні типи світогляду: міф, релігія, науковий та філософський світогляди. Основний 

зміст філософських питань. Специфіка філософського усвідомлення світу. Основні теми філософських 

роздумів: людина і світ, сутність і зміст людського існування. Головні напрями у філософській думці. 

Місце та роль філософії в сучасному соціокультурному просторі. 

Тема 2 – 3 Історія філософської думки  

Культурно-історичні передумови виникнення філософської думки у країнах 

Стародавнього світу. Зародження основних парадигм осмислення людини та світу. 

Давньоіндійська філософія. Філософські школи у Стародавньому Китаї: конфуціанство як 

етико-політичне й релігійно-ідеалістичне вчення, даосизм (Лао-цзи) – вчення про дао і де.  

Космоцентричний характер давньогрецької філософії. Іонійська (мілетська) 

натурфілософія: Фалес, Анаксімандр, Анаксімен. Геракліт з Ефесу: діалектика, вчення про 

логос. Піфагор та піфагорейський союз – число, як засада буття. Філософія елеатів: Ксенофан, 

Парменід, Зенон з Елеї. Античний атомізм – філософія Левкіппа й Демокріта. Софісти. 

Філософія та метод Сократа. Вчення Платона про “світ ідей” та “світ речей”, пізнання, 

суспільство й державу. Вчення Арістотеля про форму та матерію (душу й тіло), про державу 

та суспільство. Філософія Давнього Риму: стоїки, епікурейці, скептики, неоплатоніки. 

Культурно-історичні передумови формування середньовічної філософії, її теологічний 

вимір. Проблема душі і тіла, розуму та свободи волі. Віра й розуміння у творах Отців церкви. 

Апологетика, примат віри. Патристика. Вчення про універсалії. Номіналізм (В. Оккам)  і 

реалізм (Ансельм Кентерберійський.). П'єр Абеляр. Томізм і проблема гармонії віри й розуму. 

Антропоцентричний та гуманістичний характер філософії епохи Відродження. 

Натурфілософія Відродження, пантеїзм, геліоцентризм та вчення про нескінченність Всесвіту 

(Н. Кузанський, Н. Копернік, Дж. Бруно, Г. Галілей).Поняття гуманізму та антропоцентризму. 

Джованні Піко делла Мірандола. 

Характерні риси філософії Нового часу. Проблема методу пізнання у філософії 

Ф. Бекона і Р. Декарта. Емпіризм і раціоналізм. Суб’єктивно-ідеалістистична філософія 

Д. Берклі, Д. Юма. Соціологічний погляд філософів Нового часу. Французький матеріалізм 

ХVІІI ст. (Ж. Ламетрі, К. Гельвецій, П. Гольбах, Д. Дідро). 

Історичні передумови формування класичної німецької філософії. Система критичної 

філософії І. Канта як засновника класичної філософії. Діалектичний метод.  

Екзистенційна філософія (С. К’єркегор, М. Гайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, 

А. Камю). Філософія життя – А.Шопенгауер, Ф.Ніцше, А.Бергсон. Філософія позитивізму. 

О.Конт. Основні проблеми, порушені філософією життя. Ф.Ніцше як фундаментальний 

представник данного напряму. Поняття про надлюдину.  

Проблема періодизації української філософії. Г. Сковорода як фундатор філософії 

українського духу. Філософські погляди П. Юркевича.. Розробка філософських проблем у 

сучасній Україні. Місце філософії у відродженні духовної культури українського народу. 

 



  

Змістовий модуль 2 Галузевий розвиток сучасної західноєвропейської філософії 

 

Тема 4 Філософський зміст проблеми буття 

 

Категорія буття: зміст і специфіка. Буття як реальність та абстракція. Буття та 

субстанція. Поняття буття матерії – неживої, живої та соціально організованої. Поняття про 

рух і розвиток. Поняття простору та часу. Поняття про рух та його основні властивості. 

Об’єктивність, абсолютність і відносність руху. Рух і розвиток. Основні форми руху, їх 

специфіка і взаємозв’язок. Діалектика як вчення про універсальні зв’язки, зміни, розвиток. 

Основні форми діалектики. Основні законідіалектики, їх змістовний аналіз. Закон єдності й 

боротьби протилежностей, кількісних та якісних змін, заперечення заперечення. Сучасні 

концепції діалектики. “Негативна” діалектика (Т. Адорно,Г. Маркузе). Нелінійність, 

альтернативність розвитку. Діалектика та синергетика. Теорія ноосферогенезу у 

В.Вернадського. 

 

Тема 5 Філософська антропологія 

 

Людина в історії філософії. Природне (біологічне) в людині. Людина як складова 

частина природи. Культура як феномен людського буття. Проблема свідомості людини. 

Філософський зміст понять “особистість”, “індивід”, “індивідуальність”, їх співвідношення з 

поняттям “людина”. Творчість як спосіб самореалізації особистості. Природа свідомості: 

відображення та його форми. Відображення та творчість.  

Ідеальність свідомості, її структура (компонентна та рівнева). Самосвідомість. 

Свідомість і психіка. Рівні психічного життя людини: несвідоме, підсвідоме, свідоме, 

надсвідоме. Інтуїція.  

Свідомість і мозок. Психофізіологічні аспекти свідомості.  

Індивідуальна, групова і суспільна свідомість. Проблема детермінації суспільної 

свідомості. Структура суспільної свідомості (рівні, форми, їх взаємодія). 

 

Тема 6 Проблема пізнання у філософській гносеології  
 

Пізнання як специфічна форма ставлення людини до світу. Генеза поглядів на 

проблему пізнання у процесі розвитку філософії. Поняття знання і пізнання. Теоретичне і 

практичне, раціональне і чуттєве знання. Суб’єкт та об’єкт пізнання. Проблема істини. 

Концепції істини. Об’єктивність істини. Взаємозв’язок абсолютної та відносної істини. 

Специфіка та структура наукового знання. Поняття наукової теорії. Наукова картина світу. 

Пізнання і творчість. Творчість та інтуїція. Рівні (емпіричний та теоретичний),форми 

(науковий факт, проблема, ідея, гіпотеза, концепція, теорія),методи (спостереження, 

порівняння, експеримент; сходження від абстрактного до конкретного, єдність логічного й 

історичного, аналіз, синтез, дедукція, індукція тощо) наукового пізнання. 

 

Тема 7 Проблеми суспільства у соціальній філософії 

Поняття суспільства та держави. Предмет, об’єкт та методи соціальної філософії. 

Поняття та структура суспільної свідомості. Системність суспільства. Основні сфери 

суспільного життя та їх взаємозв’язок. Історичні типи суспільства: формаційна і цивілізаційна 

методологія. Поняття «культура», проблема його визначення. Функції культури: адаптаційна, 

пізнавальна, аксіологічна, інформаційна, комунікативна, гуманістична, виховна, світоглядна.  

 Еволюційні та формаційні концепції. Масова та елітарна культури. Субкультура. 

Антикультура. Контркультура. 
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