
3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1. ЗАРОДЖЕННЯ Й ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК 

ФІЛОСОФІЇ 

Тема 1. Вступ. Філософія як специфічний тип знання. Філософія 

Стародавнього світу 

Поняття, предмет і ознаки філософії та філософствування. Структура та 

функції філософського знання. Проблеми та засоби пізнання у філософії.  

Світогляд, його структура, риси, суспільно-історичний характер. 

Історичні типи світогляду: міфологія, релігія, філософія. Філософський 

світогляд. Характерні риси філософського мислення. Філософія в системі 

галузей наук. Світовідчуття, світосприйняття, світорозуміння. 

Проблема ―Схід-Захід‖ у розвитку сучасної цивілізації. Особливості 

західного та східного філософського мислення. 

Стародавньоіндійська філософія: періодизація, джерела та напрями. 

Канонічні джерела та провідні ідеї філософії Стародавнього Китаю. Основні 

напрями китайської філософії — даосизм і конфуціанство.  

Філософія античного світу: періодизація античної філософії. 

Космоцентризм. Досократична філософія. Софісти. Етичні принципи Сократа. 

Платон, Аристотель, Епікур, їх філософські ідеї. Школа стоїків. 

 

Тема 2. Західноєвропейська філософія середньовіччя та епохи 

Відродження. Філософія Нового часу (XVII – XVIII ст.) 

Особливості, основні ідеї та принципи середньовічної філософії. Основні 

етапи розвитку філософії середньовіччя. Людина і суспільство у філософській 

думці епохи Відродження. Етика Ренесансу.  

Емпіричний та раціоналістський напрями у філософії Нового часу. 

Французький матеріалізм і Просвітництво другої половини ХVІІІ ст. Класична 

німецька філософія. Іммануїл Кант. Моральний смисл обмеження людського 

розуму і розширення меж віри. 



Тема 3. Філософська думка в Україні  

Особливості та основні етапи розвитку української філософської думки. 

Філософська культура Давньоруської держави. Гуманістичні та реформаційні 

ідеї у філософській думці України (кінець ХV – початок ХVІІ ст.) Філософська 

система Григорія Сковороди. Класична українська філософія. Філософія в 

радянській Україні. Філософська думка в українській діаспорі у 1920-1990 рр.. 

Діалектичний та історичний матеріалізм. Українська історіософія. 

 

Тема 4. Основні напрямки сучасної світової філософії.  

Загальна характеристика сучасної світової філософії та її основні 

напрямки. Марксизм та неомарксизм. Позитивізм, неопозитивізм і 

постпозитивізм. Сучасна релігійна філософія (неотомізм, тейярдизм, 

персоналізм). Філософія життя та її напрямки. Психоаналіз і неофрейдизм. 

Філософська антропологія. Феноменологія. 

Екзистенційна філософія. Філософська герменевтика. Комунікативна 

філософія. Філософія постмодерну. 

Сучасна філософська думка в Україні. 
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МОДУЛЬ 2. РОЗДІЛИ ФІЛОСОФІЇ 

Тема 5. Онтологія  

Онтологія, її основні проблеми та категоріальні визначення. 

Філософський сенс проблеми буття, її історичне усвідомлення. Категорія буття: 

її суть і специфіка. Основні форми буття. Роль категорії ―субстанція‖ для 

визначення онтологічних основ і способу буття світу. Формування науково-

філософського поняття матерії. Матерія і рух. Простір і час як форми існування 

матерії. Поняття ―світ‖ і ―картина світу‖. Свідомість як ідеальне буття 

 

 



Тема 6. Гносеологія  

Пізнання як предмет філософського аналізу. Структура процесу пізнання. 

Емпіричне та раціоналістичне пізнання. Інтуїція. Поняття істини. Абсолютна і 

відносна істина. Знання та його класифікація. Наука і наукове пізнання. 

Класифікація наук. Структура наукового знання. Діалектика як теорія і метод. 

Закони діалектики. Категорії як загальні форми відображення буття, його 

пізнання і перетворення 

 

Тема 7. Філософська антропологія 

Філософська антропологія як розділ філософського знання. Предмет 

філософської антропології. Основні підходи до сенсожиттєвих пошуків. 

Проблема смерті. Основні філософські підходи до сутності людини 

 

Тема 8. Соціальна філософія  

Поняття суспільства у філософії. Основні підходи до розуміння 

суспільства. Суспільство як самоорганізуюча і саморозвиваюча система. 

Співвідношення природи і суспільства Матеріальні основи розвитку 

суспільства. Політична система суспільства. Духовна сфера суспільства. 

Суспільна рівність і нерівність. Свобода та необхідність  

Людина в суспільній системі: індивід, індивідуальність, особистість у 

суспільстві. Філософія історії. Основні теорії історико-культурного процесу. 

Сучасне інформаційне суспільство. 
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