
 

 

27 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін  
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Т.в.о. проректора 

Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ, 

_________О.В. Ведмідський 

 

«___» ___________2016 

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

 

з навчальної дисципліни «ФІЛОСОФІЯ» 
 

 

спеціальність 081- «Право» 

для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, 

що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2016 



 

 

28 

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Філософія» для 

здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, спеціальності 081- 

«Право» / Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ, 2016. – 16 с. 

 

 

 

 

 

РОЗРОБНИК: 

Стояцька Г.М., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, 

кандидат філософських наук. 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

«29» липня 2016 р., протокол № 1. 

 

 

Рекомендовано Науково-методичною радою університету 

«___» _____________2016 р., протокол № ___. 

 

 

 

 

Завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

д.ф.н. 

 

 _________________О.В. Марченко 

 

«___».____________.2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Стояцька Г.М., 2016 рік 

© ДДУВС, 2016 рік 



 

 

29 

 

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] 
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ТЕМА 3. Філософія Середньовіччя та доби Відродження. 

Семінарське заняття № 3 – 2 год.  

План 

1.  Християнство і нове світобачення. Теоцентризм. 

2. Філософські ідеї доби патристики. 

3.  Середньовічна схоластика. Суперечка між номіналізмом та реалізмом. 

4. Філософія Фоми Аквінського.  

5. Загальна характеристика філософії Ренесансу. Антропоцентризм. 

6. Основні філософські  ідеї Миколи Кузанського та Джордано Бруно. 

Пантеїзм. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

середньовіччя, нeоплатоніки,  кредо,  еманація, апологетика, патристика, 

схоластика, томізм, Ренесанс, тeоцeнтризм, телеологія, пантеїзм, креаціонізм, 

провіденціалізм, номіналізм, реалізм, універсалії, «бритва Оккама», 

антропоцентризм, пантеїзм, гуманізм.  

 

Рекомендована література до Теми 3:  
Обов’язкова [2.5; 2.4; 2.3; 3.10] 

Додаткова [3.1; 3.6; 3.10; 3.20; 3.32 T.1, T.2] 

 

 

ТЕМА 4. Західноєвропейська філософія Нового часу. 

Семінарське заняття № 4 – 2 год.  
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] 
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ТЕМА 5. Філософія доби європейського Просвітництва. 

Семінарське заняття № 5 – 2 год.  
План 

1. Просвітництво як ідеологія епохи. Фундаментальні характеристики 

просвітницької думки. 

2. Французьке Просвітництво – найбільш радикальна і політизована форма 

просвітницької думки.  

3. Специфіка рішення онтологічних проблем. Деїзм.  

4. Матеріалістичні ідеї у вченнях Ж.-О. Ламетрі, П.Гольбаха, Д.Дідро.  

5. Гносеологічна проблематика у філософії Просвітництва.  

6. Суспільно-політичні ідеали Просвітництва (Вольтер, Монтеск’є, Руссо). 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Просвітництво, природа людини, природні права, розум, матеріалізм, 

механіцизм, деїзм, виховання, прогрес, атеїзм. 

 

Рекомендована література до Теми 5:  
Обов’язкова [2.5; 2.4; 2.3; 3.10] 

Додаткова [3.6; 3.8; 3.10; 3.24; 3.31; 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 7. Розвиток світової філософії у ХІХ – ХХ ст. 

Семінарське заняття № 8 – 2 год.  
План 

1. Загальна характеристика та відмінні риси філософії наприкінці ХІХ – у 

ХХ ст.  

2. Основні категорії онтології, гносеології та діалектики марксизму.  

3. Філософський ірраціоналізм та філософія життя. 

4. Позитивізм та неопозитивізм.  

5. Прагматизм як напрям сучасної філософії (Ч.Пірс, У.Джемс). 

6. Феноменологія Е.Гусерля. 

7. Екзистенціальна філософія: К.Ясперс, А.Камю, Ж.-П.Сартр. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
марксизм, діалектичний матеріалізм, матеріалістична діалектика, історичний 

матеріалізм, відчуження, практика, неомарксизм, ірраціоналізм, позитивізм, 

неопозитивізм, філософія життя, філософська антропологія, герменевтика, 

інтенціональність, феномен, волюнтаризм, суспільна свідомість, суспільне 

буття, базис, надбудова, суспільно-економічна формація, суспільний прогрес, 

еволюціонізм, імморалізм, воля до влади, надлюдина, інтуїтивізм, 

емпіріокритицизм, конвенціоналізм. 

 

Рекомендована література до Теми 7:  
Обов’язкова [2.5; 2.4; 2.3; 3.10] 

Додаткова [3.6; 3.10; 3.15; 3.22; 3.24; 3.26; 3.31; 3.31; 3.32 T.4; 3.35] 

 

 

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] 
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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.  

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] 
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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] 

 

 

ТЕМА 12. Діалектика та теорія філософських категорій. 

Семінарське заняття № 13 – 2 год.  
План 

1. Діалектика як спосіб мислення та науковий метод. 

2. Історія становлення та розвитку діалектики: основін етапи. 

3. Основні діалектичні категорії та їх значення. 

4. Основні принципи та закони діалектики. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
діалектика, метафізика, категорії діалектики (причина і наслідок, необхідність і 

випадковість, сутність і явище, форма і зміст), кількість і якість, закони 

діалектики, відношення, зв’язок, взаємодія, детермінізм. 

 

Рекомендована література до Теми 12:  
Обов’язкова [2.5; 2.4; 2.3; 3.10] 

Додаткова [3.10; 3.13; 3.16] 
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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 16. Аксіологія та специфіка ціннісного освоення світу. 

Семінарське заняття № 17 – 2 год.  
План 

1. Цінності в структурі пізнавальної діяльності. 

2. Ціннісний аспект науково-технічного поступу. Актуальні проблеми 

наукового етосу. 

3. Ціннісні аспекти сучасної наукової картини світу. 

4. Універсальний еволюціонізм і загальнонаукова картина світу.  

5. Співвідношення науки і релігійних цінностей.   

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

цінності, аксіологія, ціннісне освоєння, постнекласична наука,  позитивізм, 

сциєнтизм, кумулятивізм, інтерпретація, веріфікація, фальсифікація, 

антропогенна цивілізація, трансперсональний, глобальний еволюціонізм, 

глобальність, глобалістика. 

 

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

Додаткова [3.10; 3.13; 3.19; 3.24; 3.26; 3.27; 3.29] 

 

 

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.  
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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] 
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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 

 

 

 

 


