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1. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 1. Сутність філософії, її предмет і методи. 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 
1. Об’єкт і предмет філософії, причини змін уявлень про предмет філософії. 

2. Структура світогляду, його класифікацію. 

3. Соціальна спрямованість філософського знання, сутність загальнолюдських 

цінностей. 

4. Основне коло філософських питань. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

філософія, світогляд, буття, онтологія, гносеологія, методологія, суспільство. 

Рекомендована література до Теми 1: 
1. Табачковський В.Г., Булатов М.О., Хамітов Н.В., Андрос Є., Дондюк А.. 

Філософія: світ людини. Курс лекцій: Навч. посібник для студ. вищих навч. 

закл.. — К. : Либідь, 2003. — 432 с. 

2. Філософія. Світ людини: Курс лекцій / Інститут філософії НАН України; 

Антропологічне відділення Українського філософського фонду. — К. : 

Стилос, 1999. — 310 с. 

3. Філософія. Хрестоматія: навч. посіб. / Л.Г.Дротянко (уклад.). — К. : 

Видавництво Національного авіаційного університету "НАУ-друк", 2009. — 

244с. 

 

ТЕМА 2. Античність як джерело філософської думки:  

Платон, Сократ, софісти. 

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

План 
1. Передумови виникнення філософії в трьох цивілізаціях – індійській, 

китайській і грецькій. 

2. Усвідомлення мислителями античності людини як джерела проблем 

філософії. 

3. Натурфілософські («фізичні») школи стародавньої Греції. 

4. Роль діалогу у вченні Платона. 

5. Побудова деонтологічної моделі державного устрою за Платоном. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

свідомість, моральність, деонтологічні моделі. 

Рекомендована література до Теми 2: 

1. Платон Діалоги // Всесвіт.-1992.. 

2. Платон. Государство // Соч. в 3-х томах. – М., 1968. – т. І. 

3. Платон. Законы // Там же. – т. 3.  

4. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей.- М., 1991. 

 



ТЕМА 3. Філософська система Арістотеля як антична програма 

побудови наукового знання. 

Семінарське заняття № 3 – 2 год. 

План 
1. Витоки становлення світогляду Арістотеля. 

2. Місце принципу систематизації наукового знання в арістотелівському 

підході до пізнання світу. 

3. Логічна система та її вплив на розвиток науки. 

4. Місце етичної проблематики в творчості Арістотеля. 

5. Побудова деонтологічної моделі державного устрою за Арістотелем. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

сутність, порядок, форма, зміст, категорія, право, справедливість. 

Рекомендована література до Теми 3: 
1. Аристотель. Большая этика // Соч. в 4-х томах. – М., 1975. – т. 4.  

2. Аристотель. Метафизика // Соч. в 4-х томах. – М., 1975. – т. 1.  

3. Аристотель. Политика // Соч. в 4-х томах. – М., 1975. – т. 4.  

4. Асмус В.Ф. Античная философия. – М.: Высшая школа, 1976. – 543 с. 

5. Ахундов М.Д. Концепции пространства и времени. – М.: Наука, 1982. – 

223 с. 

 

ТЕМА 4. Середньовічна філософія як синтез християнського вчення 

і античної філософії. 

Семінарське заняття № 4 – 2 год. 

План 
1. Основні етапи розвитку середньовічної філософії. 

2. Основні принципи релігійно-філософської системи Августина Аврелія, його 

антропологія та онтологія як абсолютне буття. 

3. Основні принципи філософсько-теологічного вчення Фоми Аквінського. 

4. Основні принципи реалізму та номіналізму. 

5. Принципи релігійно-філософської системи Августина Аврелія. 

6. Принципи філософсько-теологічного вчення Фоми Аквінського. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

середньовічна філософія, догматизм, схоластика, патрістика, релігія, віра, 

універсалії. 

Рекомендована література до Теми 4: 
1. Волинка Г.І..Філософія Стародавності і середньовіччя в освітньому 

контексті: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. — К. : Вища освіта, 

2005. 

2. Гаєвський Б.А..Філософія політики. — К. : Вища школа, 2005. — 158с. 

3. Гатальська С.М..Філософія культури: Підручник для студ. вищих навч. 

закл.. — К. : Либідь, 2005. — 328 с. 

 



ТЕМА 5. Деонтологічний характер філософії епохи Відродження. 

Семінарське заняття № 5 – 2 год. 

План 
1. Причини виникнення Ренесансу. 

2. Відродження як епоха пробудження особи. 

3. Основні напрями філософського і наукового пошуку епохи Відродження. 

4. Особливості Ренесансу північної Європи та основних його представників 

5. Деонтологічний аспект філософських ідей Ренесансу. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Ренесанс, пантеїзм, мораль, світська наука, реформація. 

Рекомендована література до Теми 5: 
1. Табачковський В.Г., Булатов М.О., Хамітов Н.В., Андрос Є., Дондюк А.. 

Філософія: світ людини. Курс лекцій: Навч. посібник для студ. вищих навч. 

закл.. — К. : Либідь, 2003. — 432 с. 

2. Філософія політики: Підручник / НАН України ; АПН України ; Київський 

національний ун-т ім. Тараса Шевченка / Л.В. Губерський (кер.ред.кол.), 

В.П. Андрущенко (кер.авт.-упоряд.). — К. : Знання України, 2003. — 399 с. 

3. Філософія. Світ людини: Курс лекцій / Інститут філософії НАН України; 

Антропологічне відділення Українського філософського фонду. — К. : 

Стилос, 1999. — 310 с. 

4. Філософія. Хрестоматія: навч. посіб. / Л.Г.Дротянко (уклад.). — К. : 

Видавництво Національного авіаційного університету "НАУ-друк", 2009. — 

244с. 

 

ТЕМА 6. Раціоналістичний характер філософії Нового часу. 

Семінарське заняття № 6 – 2 год. 

План 
1. Передумови становлення філософської проблематики Нового часу. 

2. Витоки відмежування наукового знання від філософських поглядів 

попередніх епох. 

3. Специфіка концептуальних систем основних представників епохи Нового 

часу (Г. Галілея, Б. Паскаля, П. Бейля, Д. Юма та ін.). 

4. Спадщина представників англійського емпіризму XVII століття Томаса 

Гоббса і Джона Локка. 

5. Культурно-ідеологічний рух «Просвітництво» як основний ідейний рух 

епохи. 

6. Деонтологічний аспект філософських концепцій окремих представників 

Нового часу (Бенедикта Спінози, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо). 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: наукова 

революція, наукове знання, емпіризм, метод. 

Рекомендована література до Теми 6: 
1. Капітон В. П., Панфілов В. О. Філософія науки Нового Часу: монографія / 

Дніпропетровська держ. фінансова академія. — Д. : [ДДФА], 2008. — 248с. 



2. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: Мислителі. Ідеї. Концепції: Підручник. 

— К.: Книга, 2005. — 525 с. 

 

ТЕМА 8. Деонтологічний аспект філософських учень  

І. Канта та Г.В.Ф. Гегеля. 

Семінарське заняття № 7 – 2 год. 

План 

1. Основні концепції Німецької класичної філософії, її суттєві риси. 

2. Основні принципи філософських систем представників Німецької класичної 

філософії: активність суб’єкта, історизм, розрізнення закономірності 

розвитку природи та культури. 

3. Категоричний імператив І. Канта – незмінний закон та ідеал людської 

поведінки. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

німецька класична філософія, історизм, категоріальний імператив, свобода. 

Рекомендована література до Теми 8: 
1. Філософія права: Навч. пос. / О.Г. Данільян (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 

2002. — 272с. 

2. Гегель Г.В.Ф. Философия духа. // Энциклопедия философских наук. – Т. 3. 

– М.: Мысль, 1977. – 471 с. 

3. Гегель Г.В.Ф. Философская пропедевтика // Работы разных лет. – В 2-х 

томах. – Т. 2. – М.: Мысль, 1977. – С. 7. 

4. Кант І. Критика чистого розуму. – К., 2000. 

5. Кант І.. Критика практичного розуму / І.Бурковський (пер.з 

нім.,примітки,післямова). — К. : Юніверс, 2004. — 239с. 

6. Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як 

наука / В.Терлецький (пер.з нім.,вступ.ст.,комент.і прим.). — К. : ППС-2002, 

2005. — 178с. 

 

ТЕМА 9. Філософія серця Г.С. Сковороди як джерело 

української філософії. 

Семінарське заняття № 8 – 2 год. 

План 

1. Роль світоглядної культури Київської Русі та християнської релігії в 

становленні філософської думки України. 

2. Філософсько-етична проблематика Г.С. Сковороди. 

3. Особливості світобудови за Г.С. Сковородою. 

4. Вчення Г.С. Сковороди про емоційно-вольову сутність духу – «серце 

людини». 

5. Пантеїстичний характер вчення Г.С. Сковороди. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

мікрокосмос, гармонія, кордоцентризм, емоційно-вольова сутність духу. 



Рекомендована література до Теми 9: 

1. Горський В. Філософія в українській культурі. – К.: Центр практичної 

філософії, 2001. – 235 с. 

2. Горський В.С. Філософія в українській культурі: (методологія та історія): 

Філос. нариси. — К. : Центр практичної філософії, 2001. — 235 с. 

 

ТЕМА 13. Філософія культури і науки. 

Семінарське заняття № 9 – 2 год. 

План 
1. Поліаспектність визначення поняття «культура». 

2. Кореляція понять «культура» та «цивілізація». 

3. Проблеми кризи сучасної культури. 

4. Основні складові наукового знання. 

5. Роль філософії науки в вирішенні основних філософських проблем. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

поліаспектність, культура, аксіологія, пізнавальна діяльність, наука. 

Рекомендована література до Теми 13: 
1. Білецький І.П., Кузь О.М., Чешко В.Ф. Філософія науки: Навч. посіб. / 

Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2005. — 128 с. 

2. Білецький І.П..Філософія і методологія наукового пізнання: Конспект 

лекцій / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ХДЕУ, 2001. — 104с. 

3. Вільчинський Ю.М.Філософія історіі: теорія взаємопроникнення часу і 

вічності: [лекції]. — К. : Поліграфкнига, 2009. — 360 с. 

4. Левчук Л.Т., Панченко В.І., Шинкаренко О.В, Гриценко В. С., Єфименко 

В. В. Історія світової культури: Навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. 

навч. закл. — 4.вид., стер. — К. : Либідь, 2003. 



2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

здобувачів вищої освіти на семінарських заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання онтологічного, гносеологічного, методологічного характеру, що 

винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані 

необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені планом 

заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна 

активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання стосовно сутності картини 

світу, людини, суспільства, держави, висловлення власної думки стосовно дискусійних 

питань ґрунтується на глибокому знанні історії філософії. 

4 

Теоретичні питання онтологічного, гносеологічного, методологічного характеру, 

винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні 

практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні завдання 

виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 

продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання стосовно сутності 

картини світу, людини, суспільства, держави, висловлення власної думки стосовно 

дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні історії філософії 

3 

Теоретичні питання онтологічного, гносеологічного, методологічного характеру, що 

винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають 

поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 

навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 

з помилками. 

2 

Теоретичні питання онтологічного, гносеологічного, методологічного характеру, що 

винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного 

характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; більшість 

навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які 

потребують подальшого усунення. 

1 

Здобувач вищої освіти не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 

матеріалу онтологічного, гносеологічного, методологічного характеру, з труднощами 

виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час 

заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 

необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 


