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1. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 1. Філософія: її предмет, функції, місце в культурі. 

Семінарське заняття № 1 – 2 год.  
План 

1. Поняття філософії. Зміст, метод, внутрішня будова та мета філософії. 

2. Поняття та структура світогляду. Рівнева та компонентна структури 

світогляду. 

3. Спiввiдношення свiтогляду i фiлософiї. Iсторичнi типи свiтогляду. 

4. Функції філософії: світоглядна, гносеологічна, методологічна, 

аксіологічна, прагматична тощо. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

філософія, світогляд, свідомість, суб’єкт, об’єкт, категорії, раціональність, 

буття, пізнання, онтологія, гносеологія. 

 

Рекомендована література до Теми 1:  
Обов’язкова [2.5; 2.4; 2.3; 3.10] 

Додаткова [3.3; 3.7; 3.9] 

 

 

ТЕМА 2. Філософія Стародавнього світу. 

Семінарське заняття № 2 – 2 год.  
План 

1. Особливості філософії Давнього Сходу. 

2. Особливості античної натурфілософії. Космоцентризм. 

3. Філософські погляди Сократа. 

4. Філософські погляди Платона. 

5. Філософські погляди Аристотеля. 

6. Філософія доби еллінізму.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

античність, натурфілософія, космоцентризм, антропоцентризм, логос, 

субстанція, буття, матеріалізм, ідеалізм, дуалізм, пантеїзм, атомізм, «eйдос», 

еллінізм, софістика, діалектика, eвдeмонізм, кініки, гедонізм, «пeршодвигун», 

апорія, eтика, естетика, логіка, стоїцизм, скептицизм. 

 

Рекомендована література до Теми 2:  

Обов’язкова [2.5; 2.4; 2.3; 3.10] 

Додаткова [3.1; 3.2; 3.7; 3.10; 3.12; 3.20; 3.27; 3.28; 3.31; 3.32 T.1, T.2] 

 

 

ТЕМА 4. Західноєвропейська філософія Нового часу. 

Семінарське заняття № 4 – 2 год.  
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План 

1. Проблема методу у Новий час. 

а) індуктивний метод Ф. Бекона; 

б) вчення про метод Р Декарта. 

2. Проблема субстанції у Новий час. 

а) дуалізм Р. Декарта, 

б) монізм Б. Спінози; 

г) плюралізм Г. Лейбніца. 

3. Проблема пізнання у Новий час. 

а) теорія уроджених ідей Р. Декарта; 

б) концепція Д. Локка, 

в) суб'єктивно-ідеалістичний підхід Дж. Берклі, 

г) агностицизм Д. Юма.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

раціоналізм, індукція, дедукція, емпіризм, сенсуалізм, суб’єктивізм, натуралізм, 

антропоцентризм, метод, наукова революція, картезіанство, індукція, дедукція. 

 

Рекомендована література до Теми 1:  
Обов’язкова [2.5; 2.4; 2.3; 3.10] 

Додаткова [3.2; 3.6; 3.10; 3.21; 3.32 T.3] 

 

 

ТЕМА 6. Німецька класична філософія. 

Семінарське заняття № 6-7 – 4 год.  

План 

1. Німецька класична філософія: загальна характеристика. 

2. І.Кант: основні ідеї «Критики чистого розуму». Апріоризм. 

3. І.Кант: основні ідеї «Критики практичного розумму». Вчення про 

категоричний імператив. 

4. Загальна характеристика філософії Г.Гегеля. 

5. Структура гегелівської філософії. Діалектика. Протиріччя системи та 

методу. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
апріорний, апостеріорний, категоричний імператив, антиномія, 

трансцендентальний, «річ-в-собі», раціоналізм, ірраціоналізм, матеріалістична 

діалектика, ідеалістична діалектика, матеріалістичне розуміння історії, базис, 

надбудова, комунізм, відчуження, антропологізм, правова держава, 

громадянське суспільство. 

 

Рекомендована література до Теми 6:  
Обов’язкова [2.5; 2.4; 2.3; 3.10] 

Додаткова [3.6; 3.9; 3.10; 3.13; 3.18; 3.21; 3.25; 3.31; 3.32 T.3] 
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ТЕМА 8. Історія філософії вУкраїні. 

Семінарське заняття № 9 – 2 год.  
План 

1. Особливості становлення української філософії за доби Київської Русі. 

2. Поява академічної філософії в Україні. Києво-Могилянська академія. 

3. Філософська спадщина Григорія Сковороди. 

4. Університетська філософія в Україні у ХІХ ст.  

5. Філософія серця П.Юркевича. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

соборність, Всеєдність, софіологія, екзистенція, есхатологія, євразійство, 

месіанство, кордоцентризм, філософія серця, сродний труд, ментальність. 

 

Рекомендована література до Теми 8:  
Обов’язкова [2.5; 2.4; 2.3; 3.10] 

Додаткова [3.2; 3.3; 3.6; 3.17; 3.30] 

 

 

ТЕМА 9. Свідомість як філософська проблема. 

Семінарське заняття № 10 – 2 год.  
План 

1. Свідомість, її походження і сутність. 

2. Поняття свідомості. Проблема свідомості в історії філософії та сучасній 

науці.  

3. Ґенеза свідомості. Роль мови та соціокультурних факторів у її виникненні 

та розвитку.  

4. Структура свiдомостi: різноманітність підходів. 

5. Сутність і рівні свідомості. Свідоме і несвідоме. Філософські засади 

психоаналізу, вчення про несвідоме (З.Фрейд, К.Юнг, Е.Фромм). 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
свідомість, самосвідомість, підсвідомість, мислення, мова, абстрактне, 

когнітивне, психіка, самоідентифікація, мотивація, відображення, творчість, 

мова, знання, цілепокладання. 

 

Рекомендована література до Теми 9:  
Обов’язкова [2.5; 2.4; 2.3; 3.10] 

Додаткова [3.10; 3.29] 

 

 

ТЕМА 10. Онтологія. Філософське розуміння світу. 

Семінарське заняття № 11 – 2 год.  
План 

1. Проблема буття і основні шляхи її вирішення.  
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1.1. Об’єктивне і суб’єктивне буття. Буття, існування, присутність.  

1.2. Буття і небуття. Істотне і неістотне буття. Конкретне і абстрактне 

буття.  

1.3. Виявлення та межа буття. Дійсне, можливе і недійсне буття. 

2. Буття і субстанція. 

2.1. Матерія як субстанція. Матеріальне буття та його форми. 

2.2. Проблема духовних основ світу.  

3. Філософське розуміння категорій “рух”, “простір”, “час”. Їхній 

взаємозв’язок між собою і з матерією. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
онтологія, буття, сутність, існування, субстанція, акциденція, властивість, 

атрибут, модус, матерія, рух, простір і час, монізм, дуалізм, плюралізм, 

матеріальне, ідеальне. 

 

Рекомендована література до Теми 10:  
Обов’язкова [2.5; 2.4; 2.3; 3.10] 

Додаткова [3.10; 3.29; 3.12] 

 

ТЕМА 11. Гносеологія. Філософія та методологія пізнання. 

Семінарське заняття № 12 – 2 год.  
План 

1. Основні проблеми теорії пізнання. Поняття гносеології та епістемології. 

1.1 Суб’єкт та об’єкт пізнання. 

1.2 Поняття істини. Проблеми її критеріїв. Концепції істиності 

(когерентна, кореспондентна, прагматична та інши теорії істини). 

2.  Пізнання як процес. 

2.1. Чуттєве та раціональне пізнання. Відчуття, сприйняття, уява, поняття. 

Інтуїція і мислення. 

2.2. Теоретичний та емпіричний рівні пізнання. 

2.3. Об’єкт, суб’єкт і предмет пізнання.  

3.  Знання як результат пізнання. 

4.  Знання як суб’єктивний образ об’єктивного світу. Знання і віра, знання і 

«думка з приводу». 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
гносеологія, епістемологія, знання, пізнання, скептицизм, агностицизм, суб’єкт, 

об’єкт, абсолютна та відносна істина, об’єктивна та суб’єктивна істина, 

конкретна та абстрактна істина, методологія, спостереження, сцієнтизм, анти 

сцієнтизм.   

 

Рекомендована література до Теми 11:  
Обов’язкова [2.5; 2.4; 2.3; 3.10] 

Додаткова [3.10; 3.13; 3.29; 3.25] 
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ТЕМА 13. Філософська антропологія та філософія культури. 

Семінарське заняття № 14 – 2 год.  
План 

1. Філософська антропологія (Шеллер, Гелен, Плеснер). 

2. Антропосоціогенез. Єдність біологічного і соціального в людині. 

3. Людина, індивід, особистість. Сенс та призначення людського буття. 

4. Життєва позиція особистості і її роль в практичній діяльності. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

філософська антропологія, свідомість, екзистенція, ерос, лібідо, едіпов 

комплекс, несвідоме, колективне несвідоме, символ, архетип, 

трансцендентальне, трансперсональне, гра, антропогенез, антропосоциогенез, 

духовність, індивід, особа, індивідуальність, особистість. 

 

Рекомендована література до Теми 13:  
Обов’язкова [2.5; 2.4; 2.3; 3.10] 

Додаткова [3.10; 3.13] 

 

 

ТЕМА 14. Соціальна філософія та філософія історії. 

Семінарське заняття № 15 – 2 год.  
План 

1. Предмет соціальної філософії. Поняття суспільства.  

2. Єдність природного і соціального у структурі соціальнї філософії. 

Природні чинники існування суспільства. 

3. Суспільство як самоорганізуюча і саморозвиваюча система.  

3.1. Суспільство як система життєдіяльності людини. 

3.2. Суспільство як процес. 

4. Загальнолюдська єдність культури та історії. Концепції «лінійного» 

розвитку людства і теорії культурно-історичних типів.  

5. Проблема сенсу історії. Проекти світової історії. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

суспільство, соціум, волюнтаризм, історизм. історицизм, «відкрите 

суспільство», ментальність, детермінізм, культурно-історичний тип, 

цивілізація. 

 

Рекомендована література до Теми 14:  

Обов’язкова [2.5; 2.4; 2.3; 3.10] 

Додаткова [3.4; 3.10; 3.13; 3.14; 3.19] 

 

 

ТЕМА 15. Філософські проблеми права. 

Семінарське заняття № 16 – 2 год.  
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План 

1. Держава та право: філософський аналіз. 

2. Правова держава і громадянське суспільство. 

3. Сутність правосвідомості. Кризи правосвідомості. Правовий нігілізм. 

4. Проблема свободи як фундаментальна проблема філософії і права. 

5. Психологічні та соціальні передумови авторитаризму і тоталітаризму. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

авторитет, влада, деспотизм, політика, право, сутність права, правосвідомість, 

правовий режим, правова держава, демократія, громадянське суспільство, 

бюрократія, авторитаризм, охлократія, лібералізм, комунізм, тоталітаризм. 

 

Рекомендована література до Теми 15:  

Обов’язкова [2.5; 2.4; 2.3; 3.10; 1.1; 1.9; 1.10] 

Додаткова [3.5; 3.10; 3.13; 3.16; 3.26] 

 

 

ТЕМА 17. Етика як філософська наука. Мораль і право   

Семінарське заняття № 17 – 2 год.  
План 

1. Структура етичного знання. Основні концепції етики. 

2. Сутність моралі та її історичний характер. Мораль як джерело права. 

3. Добро й зло як категорії розрізнення морального й аморального. 

4. Обов’язок і совість як контрольні механізми моральної свідомості.  

5. Честь і гідність – суб'єкт-об’єктні характеристики моральних якостей 

особистості.  

6. Глобальні проблеми людства й роль моральності в їхньому вирішенні.  

 

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

моральність, духовність, моральні принципи, моральний ідеал, свобода, 

відповідальність, толерантність, терпимість, відкритість, конфлікт, 

субкультура, свобода, правове джерело.  

 

Рекомендована література до Теми 16:  
Обов’язкова [2.5; 2.4; 2.3; 3.10] 

Додаткова [3.13; 3.19; 3.24; 3.27; 3.29] 

 



 

 

35 

 

2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на семінарських заняттях 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, 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, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 

дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні філософських категорій 

4 

Теоретичні питання, 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.  

3 

Теоретичні питання, 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, 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 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, 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 

 

 


