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1. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 8. Деонтологічний аспект філософських учень  

І. Канта та Г.В.Ф. Гегеля. 

Семінарське заняття № 1 – 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 12. Соціальна філософія: людина й історичний процес. 

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Суперечливість розуміння поняття «суспільство». 

2. Основні сфери суспільного життя. 

3. Складові духовного життя. 

4. Чинники суспільного розвитку за М. Вебером.. 

5. Особливості марксистської періодизації суспільства. 

6. Основні детермінанти розвитку суспільства. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

історичний процес, наукова типізація суспільства, детермінанти розвитку 

суспільства. 



Рекомендована література до Теми 12: 

1. Мирандолла П. Речь о достоинстве человека. Эстетика Ренессанса / 

П. Мирандолла. Собр. Соч. Т.1 – М., 1981. – 525 с. 

2. Михайлов Э. Н., Чанышев А. Н. Ионийская философия / Э. Н. 

Михайлов, А. Н. Чанышев. – М. Наука, 1966 – 180 с. 

3. Модзалевский Л. Н. Очерки по истории воспитания и обучения с 

древнейших до наших времѐн / Л. Н. Модзолевский. – СПБ.: Алетейя, 2000. – 

429 с. 

4. Нарский И. С. Философия Д. Локка / И. С. Нарский. – М.: Изд. 

Московского ун-та, 1960 – 210 с. 

5. Никитюк Е. В. Процессы по обвинению в нечестии в Афинах во 

второй половине V в. до н. э. / Е. В. Никитюк. // Античный мир: Сб. научных 

статей – СПБ: С.–Петербургский университет, 1988. – С.98 – 106. 

 

 

ТЕМА 14. Аксіологія: цінність буття і стратегія майбутнього. 

Семінарське заняття № 3 – 2 год. 

План 
1. Поняття цінностей та їх роль у житті людини. 

2. Глобальні проблеми сучасності та стратегії майбутнього у філософії. 

3. Роль футурології у вирішенні глобальних проблем людства. 

4. Основні глобальні проблеми людства. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

цінність, аксіологія, футорологія, прогнозування, моделювання, сценарії 

майбутнього. 

 

Рекомендована література до Теми 14: 
1. Мирандолла П. Речь о достоинстве человека. Эстетика Ренессанса / П. 

Мирандолла. Собр. Соч. Т.1 – М., 1981. – 525 с. 

2. Михайлов Э. Н., Чанышев А. Н. Ионийская философия / 

Э. Н. Михайлов, А. Н. Чанышев. – М. Наука, 1966 – 180 с. 

3. Модзалевский Л. Н. Очерки по истории воспитания и обучения с 

древнейших до наших времѐн / Л. Н. Модзолевский. – СПБ.: Алетейя, 2000. – 

429 с. 

4. Нарский И. С. Философия Д. Локка / И. С. Нарский. – М.: Изд. 

Московского ун-та, 1960 – 210 с. 

5. Никитюк Е. В. Процессы по обвинению в нечестии в Афинах во 

второй половине V в. до н. э. / Е. В. Никитюк. // Античный мир: Сб. научных 

статей – СПБ: С.–Петербургский университет, 1988. – С.98 – 106. 

 

 



ТЕМА 15. Філософські проблеми права. 

Семінарське заняття № 4 – 2 год. 

План 
1. Місце філософсько-правової проблематики в історії філософської думки. 

2. Проблема розрізнення та співвідношення права та закону. 

3. Основні концепції правової держави (Платон, І. Кант, Гегель). 

4. Деонтологічний аспект правосвідомості чеснот громадян. 

 

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

закон, громадське суспільство, громадське право. 

 

Рекомендована література до Теми 15: 
1. Алексєєв С.С. Філософія права. – М, 1997. – С. 10–46. 

2. Бачинін В.А. Філософія права і злочини. – X., 1999. - С. 10-23. 

3. Гарник А.В. Проблема дисциплінарного статусу філософії має рацію // 

Філософія і соціологія в контексті сучасної культури. – Дніпропетровськ, 

1998. - С. 179-188. 

4. Максимов С.I. Про філософське осмислення права (до живлення про 

предмет філософії права) // Вісник Акад. прав, наук України, 1998. – № 2. 

– С. 89-98. 

5. Керімов Д.А Методологія права (предмет, функції, проблеми філософії 

права). – М., 2000. – С. 6-15. 

6. Нерсесянц В.С. Філософія права. - М., 1997. - С. 8-16. 

7. Тіхонравов Ю. В. Основи філософії права. – М., 1997.-С. 11-46. 

8. Шкода В.В. Вступ до філософії права. – X., 1996. – С. 5-42. 

 

 

 

 



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 

 


