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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням дисципліни 

1. Світова історія тв. історія України 
2. Культурологія 

 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення наступних дисциплін 

1. Соціологія. 
2. Психологія. 
3. Інтелектуальна власність. 

2. Вимоги до результатів із  дисципліни 
Унаслідок вивчення дисципліни студент повинен: 
знати:  

- предмет дисципліни філософія, її структуру як науки,  
- категоріальний апарат,  
- основний зміст усіх розділів,  
- напрямки і основні стани розвитку історії світової та вітчизняної 

філософії, сучасні тенденції розвитку філософської думки,  
- світоглядно-гуманістичний зміст філософії, її творчу природу;  
- оволодіти філософським способом мислення,  
- оволодіти основними філософськими принципами та першоджерелами 

певними поглядами. 
- основні категорії та закони соціології як науки,  

вміти:  
- читати та конспектувати філософську літературу;  
- ідентифікувати філософські тексти з певними поглядами; 
- толерантно ставитись до різних світоглядних систем,  
- дискутувати з тих чи інших проблем,  
- письмово відповідати на філософські питання,  
- ставити філософського рівня питання,  
- висвітлювати їх в рефератах,  
- виступах на семінарах,  
- доповідях та науково-студентських конференціях 
- опанувати самостійний стиль мислення 

 
3.Зміст робочої програми 

Змістовий модуль 1. Історія розвитку філософської думки 
Тема 1. Філософія, коло ії проблем та місце в суспільстві. Світогляд і 

філософія. Історичні типи світогляду: міф, релігія, філософія. Предмет філософії. 
Подібність і відмінність релігії, філософії та науки. Філософія, світогляд і 
суспільство.  

Тема 2. Становлення та основні етапи розвитку філософії 
Особливості філософської думки Стародавнього Сходу. Наївний матеріалізм і 

ідеалізм, стихійна діалектика, метафізика і скептицизм у філософії Стародавньої 
Греції та Риму. 

Тема 3. Філософія середньовіччя та епохи Відродження.  
Патристика і рання схоластика. Номіналізм, реалізм і концептуалізм в 

середньовічній філософії. Основні риси філософії епохи Відродження. 



Тема 4. Філософія Нового часу. Матеріалізм і метод індукції в філософії 
Ф.Бекона. Номіналізм і механістичний матеріалізм Т.Гоббса. Дуалізм, принцип 
очевидності і метод дедукції в філософії Р.Декарта. Сенсуалізм П.Гассенді. 
Вчення про субстанцію в філософії Б.Спінози. Монадологія і панлогізм 
Г.Лейбніца. Сенсуалістична теорія пізнання Д.Локка. Феноменалізм і суб'єктивізм 
у філософії Д. Берклі. Філософія Д.Юма про чуттєвому і раціональному 
виправданнях обмеженості пізнання. Філософія французького Просвітництва. 
Матеріалізм Ламетрі, Дідро, Даламбера, Гольбаха і Гельвеція. 

Тема 5. Класична німецька філософія.  
Дуалізм і трансцендентальний ідеалізм І. Канта. Діяльнісний суб'єктивний 

ідеалізм І. Фіхте Філософія тотожності Ф. Шелінга. Діалектичний ідеалізм Г. 
Гегеля. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха. 

Тема 6. Філософська думка в  Україні. 
Філософія Г.Сковороди. Філософія серця П.Юркевича. Проблеми прогресу 

людини і свободи у творчості українських письменниках 
Тема 7. Філософія Західної Європи другої половини ХІХ-початку ХХ ст. 

Діалектичний і історичний матеріалізм К.Маркса і Ф.Енгельса. Г.В.Плеханова і 
В.І. Леніна. Позитивізм О.Канта, Д.С. Мілля і Г. Спенсера. Світ як воля і уявлення 
в філософії А.Шопенгауєра. Світ як становлення волі до влади у філософії Ф. 
Ніцше. О. Шпенглер про культуру і цивілізації. Прагматизм Ч. Пірса і У. Джемса. 
Емпіріокритицизм Е. Мах Неокантіанство. Фрейдизм. Інтуїтивізм А.Бергсона. 

Тема 8. Російська релігійна філософія другої половини Х1Х - першої 
половини ХХ століть. Космізм. Філософія всеєдності В. С. Соловйова. 
Персоналізм М.О.Бердяева. 

Тема 9. Філософія ХХ століття. 
Неопозитивізм про предмет філософії та онтології, розрізненні наукового та 

поза наукового знань, плюралізм і конвенціональності теоретичного знання. 
Постпозитивізм: аналіз буденної мови, концептуалізм, критичний раціоналізм, 
науковий реалізм. Структуралізм, постструктуралізм і де конструктивізм. 
Інструменталізм, концептуальний прагматизм. Герменевтика. Феноменологія. 
Екзистенціалізм про сенс і абсурді життя, необхідності і свободи, ірраціональності 
та трансцендентності існування. Неотомізм про гармонію віри і розуму. Критична 
філософія франкфуртської школи. Структурно-функціональний аналіз в соціології. 
Індустріалістска соціологія. 

 
Змістовий модуль 2. Онтологія і гносеологія 
Тема 10. Філософське поняття матерії. Природничонаукові уявлення про 

структуру й властивості матерії. Форми руху матерії. Види і форми реальності в 
сучасній науковій картині світу. Сучасні уявлення про види і форми матерії. 
Самоорганізація матерії. 

Тема 11. Простір і час як універсальні форми існування матерії та 
атрибутивні властивості матерії. Онтологічні властивості простору і часу. 
Геометрія простору і часу і об'єктивна реальність. Сенс нефізичних просторів і 
часів (біологічного, психологічного, математичного і т.д.). Єдність світу. 

Тема 12. Свідомість, ії походження та сутність. Взаємовідносини матерії і 
свідомості. Свідомість - вища форма відображення дійсності. Природничонаукові 
уявлення про свідомість. Сутність і основні характеристики свідомості. Специфіка 



свідомості: суспільно-історичний характер, властивість відображення, ідеальність. 
Можливості моделювання свідомості. Еволюціонізм у сучасній картині світу. 

Тема 13. Діалектика та ії альтернативи. Поняття діалектики та метафізики. 
Різноманітність альтернативних методів (софістика, еклектика, догматизм, 
релятивізм). Діалектика як наука. Закон єдності і боротьби протилежностей 
(основні категорії закону, види протиріччя). Закон взаємного переходу кількісних і 
якісних змін. Закон заперечення заперечення (типи заперечення).  

Тема 14. Пізнання. Наукове пізнання. Проблема пізнання в філософії 
(принципи пізнання, суб’єкт та об’єкт пізнання). Чуттєве і раціональне пізнання 
(чуттєве відображення, чутливість, відчуття, уява). Раціональне пізнання. Творча 
уява. Інтуїція. Пояснення та міркування. Практика як специфічно людський спосіб 
освоєння світу. Проблема істини у філософії (абсолютна та відносна істина, 
критерії істини). 

 
Змістовий модуль 3. Соціальна філософія 
Тема 15. Природа як предмет філософського осмислення. Поняття 

суспільства і природного середовища, їх єдність і відмінність. Географічне 
середовище - необхідна умова суспільного розвитку. Взаїмозв”язок суспільства та 
природи. Народонаселення - передумова та суб'єкт історичного процесу. 

Тема 16. Суспільство як система, що розвивається. Суспільно-економічні 
формації як щаблі історичного розвитку (суспільно-економічні формації, іх 
послідовність, характер зміни суспільно-економічних формацій), типи цивілізації. 
Поняття матеріального виробництва і його структура (продуктивні сили, 
виробничі відносини та іх єдність та протиріччя). Базис і надбудова, закон ії 
співвідносин. Соціальна структура суспільства (класова, професійна, 
демографічна, соцільно-теріторіальна. Етапи розділення праці. Структура класів. 
Особливості класової структури і класової боротьби на сучасному етапі розвитку 
суспільства (моделі соціальної класифікації, зміни класової стриктури на 
сучасному етапі розвитку техногенної цивілізації) 

Тема 17. Духовне життя суспільства. Сутність духовного життя суспільства 
(суспільне та індивідуальна свідомість, динаміка свідомості, суспільної свідомості, 
самосвідомості). Повсякденна і теоретична свідомість (зміни та протиріччя у 
розвитку). Суспільна психологія та ідеологія (ідеали гуманізму, вільної ідейної 
орієнтації та плюралізму суспільної свідомості). Форми суспільної свідомості 
(політична, правове, моральне, естетичне, релігійне). Особливості духовної 
культури суспільства. Етичні норми члена суспільста. 

Тема 18. Проблема людини в філософії. Людина як предмет філософії 
(мінливість поглядів на сутність людини, сучасні погляди, технократичний та 
антропологічний напрямки, М.Шелер, К.Ясперс, біологізаторській напрямок). 
Зміст і співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість». Особистість і 
суспільство. Особистість і суспільство. Цінності і їх роль в житті суспільства і 
людини (поняття цінності в філософії. Цінність, оцінка, ціннісна орієнтація.) 

Тема 19. Громадський прогрес. соціальне прогнозування. Поняття 
суспільного прогресу і його критерій.  Джерела, рушійні сили і типи суспільного 
прогресу. Глобальні проблеми сучасності. Поняття соціального передбачення і 
прогнозування майбутнього. 



Тема 20. Культура і цивілізація. Поняття культури. Типологія культури. 
Поняття цивілізації. 
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