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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 10. Онтологія. Філософське розуміння світу. 

Семінарське заняття № 11 – 2 год.  
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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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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 

 

 


