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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ, ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 
КОМПОНЕНТИ 

 
Мета: ознайомлення здобувачів вищої освіти з філософськими пошуками 

людства, з наскрізними філософськими темами та проблемами, з різними 
підходами до їх тлумачення, а також обґрунтування необхідності побудови 

власного світогляду, формування активної громадянської позиції. Курс має також 
сформувати у здобувача: уявлення про проблематику та мову філософії, її методи, 
поняття та категорії; основи критичного мислення; моральні цінності як 

підвалини власної діяльності. 
 

Завдання:  

 ознайомлення з: 

 проблематикою філософії в її історичному та тематичному ракурсах; 

 історією становлення філософії, її наскрізними парадигмами, найбільш 
знаковими філософами; 

 національними та світовими релігіями; 
 станом релігійного життя в Україні в історичному та сучасному вимірі; 
 традиціями української філософії, її наскрізними темами та 

представниками; 
 проблемами, що їх вирішує сучасна філософія; 

 сучасною філософською картиною світу; 
 місцем філософії в системі гуманітарного знання;  

 головними філософськими категоріями та поняттями; 
 будовою філософії як науки на сучасному етапі її прочитання; 

 висвітленням різними філософськими системами взаємозв’язку наскрізних 
аксіологічних понять: істини, добра, краси; 

 обґрунтування засад толерантності та терпимості як підвалин співіснування у 
сучасному світі та умов комунікації в площині культурфілософського 

дискурсу; 

 формування у здобувачів вищої освіти потреби в побудові власних 

світоглядних теорій та усвідомлення необхідності вивчення наявного 

філософського досвіду людства; 

 набуття базових наукових компетентностей, soft skills, що необхідні для 

самореалізації та успішного професійного становлення. 
Висвітлення кожної теми спроєктовується у вимір світоглядних пошуків молоді із 

врахуванням особистісних освітніх потреб здобувачів.  
 

Предмет: філософія як феномен культури, світовий історико-філософський 
процес та українська філософія як його складова, система філософського знання, 

сучасні філософські концепції та основні філософські проблеми.  
 

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі вищої освіти повинні 
набути такі програмні компетентності: 

загальні: 

 ЗК03. Здатність бути критичним і самокритичним. 
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 ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

 ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями. 

 ЗК10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 
активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 
Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований 

у термінах результатів навчання (програмні результати навчання): 

 ПРН3. Оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну 

акцію, що організована й проведена самостійно або разом з колегами.  

 ПРН4. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел.  

 ПРН8. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події , відомості, 

процеси, про які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування 

тих знань. 

 ПРН10. Оцінювати діяльність колег з точки зору зберігання та 

примноження суспільних і культурних цінностей і досягнень .  
 

Передумови вивчення освітньої компоненти: «Історія культури», «Історія 
України». 

 
2. СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

 

№ 
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ 

1.1. Особливості філософського знання. 
Філософія як наука, як світогляд, як 
рефлексія суб’єкта над 

першоосновами буття 

12 2     10 

1.2. Парадигми філософування. Захід та 
Схід. Східна філософія. Індія. 

Китай. Буддизм 

16 4     12 
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1.3. Історія становлення та розвитку 

класичної філософії. Філософія 
Античності. Християнство. 

Філософія Середньовіччя. Іслам. 
Філософія Відродження. Філософія 
нового часу. Німецька класична 

філософія 

32 14     18 

 Разом за 1 розділ 60 20     40 

 Всього за 3 семестр 60 20     40 

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ 

2.1. Особливості переходу від 
класичного до некласичного 

філософування. Основні напрями 
сучасної філософії 

6 2     4 

2.2. Особливості української філософії 6 2     4 

 Разом за 2 розділ 12 4     8 

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ РОЗДІЛИ ФІЛОСОФІЇ 

3.1. Онтологія  6 2     4 

3.2. Антропологія 8 4     4 

3.3. Соціальна філософія. Філософія 

історії. Філософія глобальних 
проблем 

10 4     6 

3.4. Гносеологія 8 4     4 

3.5. Етика як філософська дисципліна 8 4     4 

3.6. Естетика як філософська 

дисципліна 

8 4     4 

 Разом за 3 розділ 48 22     26 

 Всього за 4 семестр 60 26     34 

 Всього 120 46     74 

 
3. ПРОГРАМА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

 
РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ 

 
ТЕМА 1.1. ОСОБЛИВОСТІ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ. ФІЛОСОФІЯ ЯК 

НАУКА, ЯК СВІТОГЛЯД, ЯК РЕФЛЕКСІЯ СУБ’ЄКТА НАД 
ПЕРШООСНОВАМИ БУТТЯ  

 
Філософія як наука про загальні закони розвитку буття та пізнання. 

Філософія як світогляд (система уявлень про себе та світ). Філософія як рефлексія 

суб’єкта над першоосновами буття. Особливість філософії як науки. Виникнення 
філософії на Сході, поява на Заході у якості раціонального знання. Поняття 

світогляду, його історичні типи (міф, релігія, філософія).  
Будова філософії, її термінологічний апарат. Структурні підрозділи 

філософії: онтологія, гносеологія, логіка, етика, естетика. Світоглядно -
методологічні принципи філософії на сучасному етапі її прочитання. 

Людиноцентризм та культуроцентризм філософського знання. Місце історико -
філософської проблематики у загальному спектрі філософських проблем. 

Порівняльні характеристики філософії, релігії, мистецтва. 
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ТЕМА 1.2. ПАРАДИГМИ ФІЛОСОФУВАННЯ. ЗАХІД ТА СХІД. СХІДНА 
ФІЛОСОФІЯ. ІНДІЯ. КИТАЙ. БУДДИЗМ 

 
Поняття парадигми як традиції філософування, що характеризується 

спільним розумінням меж та завдань філософії. Схід та Захід як дві парадигми 
філософії та культури. Їх особливості у порівнянні. Загальні риси філософії 

Стародавнього Сходу: єдність світського та релігійного життя, єдність людини із 
середовищем, залежність від групи, консерватизм.  

Особливості стародавньої індійської філософії, домінування у ній етичної 

проблематики. Особливості стародавньої китайської філософії, домінування у ній 
соціальної проблематики. Порівняльний аналіз індійської та китайської філософії.  

Буддизм як релігійно-філософське вчення. Сідхартха Гаутамма (Будда) як 
засновник та вчитель буддизму. Його культ у цій релігії. Шість спіральних рівнів 

вчення Будди. Чотири благородні істини. Течії у буддизмі. Трипітака (Тіпітака) як 
священна книга буддизму. 

 
ТЕМА 1.3. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КЛАСИЧНОЇ 

ФІЛОСОФІЇ. ФІЛОСОФІЯ АНТИЧНОСТІ. ХРИСТИЯНСТВО. ФІЛОСОФІЯ 
СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. ІСЛАМ. ФІЛОСОФІЯ ВІДРОДЖЕННЯ. ФІЛОСОФІЯ 

НОВОГО ЧАСУ. НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ 

 
Причини виникнення філософії як раціонального знання у Античному світі. 

Школи та напрямки філософії цього періоду, їх основні поняття та представники. 
Тенденції філософування у Античну добу. Космоцентризм філософії античності. 

Постаті та ідеї Сократа, Платона, Арістотеля. Виникнення християнства.  
Медієвістика як наука, що вивчає Середньовіччя. Теоцентризм 

філософського знання у добу Середньовіччя. Періоди становлення та розвитку: 
представники та проблеми патристики і схоластики. Ідеї та твори А. Августина та 

Т. Аквінського. Теорія двоїстої істини. Містика у Середньовіччі як частина 
алхімії.  

Іслам як світова релігія. Постать пророка Мухаммеда, історія його життя як 
історія появи нової віри. П’ять стовпів віри, обряди, що їх супроводжують. 

Священні книги мусульман. Течії в ісламі. Мусульмани в Україні. 
Людиноцентрична переорієнтація філософії у добу Відродження. Пантеїзм 

та деїзм як релігійно-філософські концепції. Особливості гуманізму як 
культурного руху, його представники, суть ідеології гуманізму. «Християнський 
гуманізм» Е. Роттердамського, «Утопічний соціалізм» Т. Мора. Реформація як 

продовження настанов Відродження у царині релігійного життя. Поява 
протестантизму. 

Християнство, його ідейні джерела та історія розвитку. Символи віри. 
Таїнства. Особливості культу. Основні свята. Будова та зміст Біблії. Виникнення в 

результаті Розколу церков в 1054 р. православної та католицької традиції 
віросповідання. Їх теологічні та культові відмінності. Поява протестантизму, його 

теологічні та культові особливості. Поява та становлення християнства на теренах 
України. 

Загальні риси філософії Нового часу у контексті формування нею основних 
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світоглядних засад класичного світобачення. Раціоналізм філософії Нового часу. 
Емпіризм та раціоналізм як два напрямки та дві національні школи цього періоду. 

Проблема субстанції. Просвітництво, його представники та їх ідеї. Поява 
національних шкіл у філософії. 

Філософія Німецької класики як логічне продовження традицій класичної 
парадигми філософування. Спадкоємність ідей її представників. Категоричний 

імператив як основний закон моралі у Канта, філософія суб’єкта у Фіхте, 
філософія природи Шеллінга, еволюція духу Гегеля, діалектика як форма 
розвитку та спосіб існування світу. Філософія марксизму як завершальний етап 

розвитку німецької класики, спрямування її тематики у контекст соціального 
життя.  

Основні світоглядні принципи класичної філософії: віра в розум, прогрес, 
неперевершені можливості науки, принципи уніфікованості та системності.  

 
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ 

 
ТЕМА 2.1. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ ВІД КЛАСИЧНОГО ДО 

НЕКЛАСИЧНОГО ФІЛОСОФСТВУВАННЯ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ 
СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ 

 
Класична та посткласична філософські парадигми. Некласична філософія як 

антитеза класичному мисленню. Перехід від класичної до некласичної філософії 

на межі XIX–XX ст. Основні засади некласичного світобачення, його онтологічні, 
гносеологічні, культурологічні параметри: онтологічний нігілізм, скепсис до 

логіко-категоріальної форми думки, проголошення відсутності в культурі норми 
та канону тощо. Періоди його формування (модерн, постмодерн, 

постпостмодерн). 
Сучасна світова філософія, її основні тенденції та характерні особливості. 

Філософський ірраціоналізм як умонастрій та філософський напрям. «Філософія 
життя» і її різновиди. А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, В. Дільтей, А. Бергсон. 

Позитивізм, неопозитивізм та постпозитивізм. Структуралізм. Саєнтизм. 
Прагматизм. Л. Вітгенштайн, Карнап, Нейрат, представники Львівсько-

варшавської школи. Екзистенційна філософія: С. К’єркегор, М. Гайдеґґер, К. 
Ясперс, А. Камю, Ж.-П. Сартр. Психоаналіз З. Фройда та переосмислення ідей 

класичного психоаналізу. Архетипи несвідомого – К.-Г. Юнг, «соціальний 
характер» та «соціальне» несвідоме – Е. Фромм. Герменевтика та феноменологія в 
XX столітті, її представники. Філософська система М. Гайдеґґера. Філософська 

антропологія, філософія культури. Представники напрямків, їх твори та ідеї.  
Діалогова форма існування сучасної філософії. 

 
ТЕМА 2.2. ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ 

 
Українська філософія як складова світового філософського процесу. 

Стародавній народний світогляд як підґрунтя та чинник української філософії. 
Складові української філософії: академічна (професійна) філософія, буттєва 

(філософія серця), філософія української ідеї. Три періоди розвитку української 
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філософії: києво-руський чи християнський (XI-XV ст.); гетьманський чи 
бароковий (XVI-XVIII ст.); романтичний чи період української ідеї (XIX-XX ст.) 

Типи філософування, що склалися протягом цього часу (християнський, 
бароковий, романтичний). Представники української філософської думки, їх ідеї. 

Філософія серця як витвір української філософії. Український Сократ – Г. 
Сковорода. Києво-Могилянська Академія як осереддя розвитку філософії 

України. Ідеї її викладачів того часу. П. Юркевич. Філософія київської релігійно -
філософської школи. Національна ідея і її теоретики. М. Костомаров, І. Франко, 
М. Драгоманів, Д. Донцов, Ю. Липа, М. Хвильовий та ін. Становлення української 

національної ідеї: кирило-мефодіївський, громадівський та період національного 
радикалізму. Підходи до її тлумачення нині: етнографічний, просвітницький та 

державний.  
 

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ РОЗДІЛИ ФІЛОСОФІЇ 
 

ТЕМА 3.1. ОНТОЛОГІЯ 

 

Метафізика як вчення про: сутнє (онтологія), сутність світу (космологія), 
людину (антропологія), існування та сутність Бога (теологія). Онтологія як 

складова метафізики. Буття, сутнє, сутність – основні онтологічні категорії. Буття 
як онтологічна категорія, яка позначає реальність, що існує поза людиною і у 
своєму існування не залежить від неї. Сутнє як онтологічна категорія, що 

позначає сукупність різноманітних проявів буття. Сутність як сукупність 
різноманітних проявів чогось.  

Онтологічні моделі світу: міфологічні, релігійні, наукові (філософські). 
Філософські традиції розуміння буття. Субстанційний підхід. Моністичні 

уявлення матеріалістичної традиції філософування (Фалес, Демокрит, Т. Гоббс, Л. 
Фоєрбах, К. Маркс та ін.) та ідеалістичної (Платон, Дж. Берклі, Г. Гегель та ін.). 

Плюралістичні субстанційні системи: філософія Р. Декарта, Г. Ляйбніца, деїзм. 
Несубстанційні онтологічні концепції: Піфагор, представники філософії життя (А. 

Бергсон, А. Шопенгауер, Ф. Ніцше); феноменології (Е. Гуссерль, М. Гайдеґґер)  та 
ін. Філософські уявлення про облаштування буття: ієрархічні чи субординативні 

(Геракліт, Л. Фоєрбах та ін.) і ліберальні, неієрархічні (М. Шелер, Т. де Шарден та 
ін.); ессенціальне бачення онтології (Платон, Арістотель, Г. Гегель, К. Маркс  та 

ін.) та екзистенційне її розуміння (М. Гайдеґґер  та ін.). Буття як запитання, 
можливість, імовірність, потенційність, незавершеність і відкритість.  
 

ТЕМА 3.2. АНТРОПОЛОГІЯ 

 

Існування людини у відповідності із світобудовою. Істинне буття людини як 
«вихід за межі», подолання речовості, «прорив» (М. Гайдеґґер). Відкритість як 

характеристика істинного буття людини. Неістинне буття людини як безособове, 
невизначене, занурене в світ речей існування. Буття людини як оклик істини 

буття. Людина як «пастух і сусід буття», «Лист про гуманізм» М. Гайдеґґера.  
Способи людської буттєвості. Діяльність. Комунікація. Екзистенція. 

Споглядання. Їх визначення та способи втілення. Смисложиттєві пошуки як 
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стержень самовизначення людини. Потреба як двигун її активності. Антропологія 
як вчення про людину, її сутність і природу. Проблема людського начала. Її 

вирішення у міфології, релігії та філософії (теорії еволюціонізму, космізму, 
трудова, психоаналітична теорії та ін.). Історичний розвиток уявлень про людину. 

Людина як істота духовна. Дух, душа, духовність.  
Антропологія як течія сучасної філософії, три її напрямки за їх головними 

ціннісними орієнтирами: «божественний» (М. Шелер, Т. де Шарден); «людський» 
(Х. О.-і-Гассет, Г. Плеснер); «тваринний» (А. Гелен).  

Формування людиноцентричної свідомості, гіперактивістського синдрому в 

рамках класичної моделі світу. Критична оцінка людиноцентризму в сучасній 
філософії (Ф. Ніцше, М. Гайдеґґер і ін.), «Благоговіння перед життям» (А. 

Швейцер). Основні положення концепцій нового гуманізму. 
 

ТЕМА 3.3. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ.  
ФІЛОСОФІЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 

 
Особистісне та соціальне в житті людини. Типи соціального зв’язку: 

община, корпорація, мануфактура, кооперація, колектив, ринок, комюнітарність. 
Суспільство як індивідне утворення та система. Функціональний, 

аксіологічний та антропологічний підходи до вивчення суспільства. Складові 
суспільства. Соціальна система як ціле, що включає в себе індивідів, їх групи та 
все, що ними створюється. Соціальна структура як сукупність елементів 

соціальної системи. Стратифікація суспільства. Поділ суспільства на класи, 
етноси, нації, конфесії, професії, за гендерною ознакою тощо. Елітарні та 

егалітарні суспільства. Теорія соціальної мобільності. Поняття «соціальний ліфт». 
Процес соціологізації індивіда в умовах формування сучасного суспільства.  

Типи суспільств у сучасній науці. Доіндустріальне, індустріальне та 
постіндустріальне суспільства (Е. Тоффлер). Відкрите та закрите суспільство (А. 

Бергсон). Провідні філософи соціальної філософії, їх твори та ідеї. (М. Вебер, Т. 
Парсонс, Н. Луман, Ю. Габермас та ін.) Соціальна філософія як частина філософії 

історії.  
Дві стратегії у вивченні історії: наукоцентрична чи антисаєнтична. 

Прогресистський та регресистський підходи. Глобальні проблеми, їх 
класифікація. Філософія глобальних проблем. Перспективи сучасної цивілізації: 

політичні, наукові, релігійні, філософські пошуки виходу з кризи.  
 

ТЕМА 3.4. ГНОСЕОЛОГІЯ 

 
Гносеологія як розділ філософії. Свідомість як вищий рівень психічної 

активності людини та здатність до творення ідеальних образів. Мислення як 
здатність до творення нових ідей та прогнозування. Мова як засіб мислення. Мова 

та мовлення. Пізнання як процес здобування знань про дійсність та сукупність 
цього знання. Категорії та принципи пізнання. Види пізнання. Чуттєве і 

раціональне, емпіричне і теоретичне пізнання. Методи пізнання: загальнонаукові 
(спостереження, вимірювання, експеримент, моделювання, аналіз, синтез, 

індукція, дедукція, діалектика) та конкретно наукові. Методи гуманітарних наук 
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(метод індивідуалізації, герменевтичний метод, метод феноменологічної редукції , 
верифікації, фальсифікації та ін.).  

Основні гносеологічні позиції: агностицизм, скептицизм, релятивізм, 
абсолютизм. Проблема істини. Основні теорії істини: теорія відповідності 

(кореспонденції) (Арістотель, Д. Г'юм, Б. Расселл, неопозитивізм); теорія 
когерентності (узгодженості) мислення з самим собою (І. Кант); теорії про істину 

як про властивість чогось: ідеальних об'єктів (Платон, Августин), певних станів 
людини (екзистенціалізм). Істина як процес та результат. Конкретність та 
відкритість істини. Абсолютність та відносність. Характеристики істини: 

об’єктивність та абсолютність, процесуальність та результативність, відкритість, 
недосяжність, відносність, конкретність, суб’єктивний спосіб існування. Істина і 

правда. Істина і заблудження. Криза картезіанської епістемології. Плюралізація 
фундаментальних гносеологічних припущень. Постмодерністська пізнавальна 

парадигма.  
Знання як результат пізнання. Види знань: побутове чи повсякденне, 

позанаукове, наукове, загальне чи філософське. Езотеричне знання. Наука як сума 
отриманих знань. Структура науки: основи, закони та методи, категорії та 

поняття, теорії, ідеї. Логіка наукового дослідження, його етапи.  
 

ТЕМА 3.5. ЕТИКА ЯК ФІЛОСОФСЬКА ДИСЦИПЛІНА 

 
Етика як практична філософія, вчення про мораль та моральність. Постава 

етики як смислового центру філософії за часів античності. Арістотель про поділ 
філософського знання на теоретичну, практичну (етика), поетичну (естетика) 

філософію. Істина, Добро, Краса як триєдина єдність. Домінанта етичних 
цінностей на сучасному етапі прочитання філософського знання. Переосмислення 

предмету етики в контексті філософії постмодерну. Множинність, відкритість, 
поліфонія етики.  

Мораль як предмет вивчення етики. Імперативність, оцінюваність 
відношення до дійсності, протиставленість добра і зла як компоненти, складники 

моралі (за В. Малаховим). Класифікація філософсько-етичних концепцій моралі: 
за розумінням джерела моралі, за інтерпретацією ідеалу, за розумінням природи 

моралі, за взаємовідношенням моралі та соціальності. Мораль та моральність. 
Структура моралі: моральна свідомість, моральна діяльність, моральні відносини.  

Визначення та характеристики добра. Абсолютне та відносне добро. 
Характеристики зла та його різновиди: космічне, соціальне, людське. 
Субстанційне та несубстанційне розуміння зла.  
 

ТЕМА 3.6. ЕСТЕТИКА ЯК ФІЛОСОФСЬКА ДИСЦИПЛІНА 

 
Естетика в системі філософських наук. Естетика як наука про ціннісне 

відношення людини до світу та про сферу художньої творчості. Історія її 
виникнення, особливості сучасного прочитання. Основні категорії естетики.  

Аксіологія як вчення про цінності. Відносні та абсолютні цінності. Краса як 
принцип світобудови та спосіб його існування. Прекрасне як ідея та 

характеристика. Взаємозв’язок прекрасного та потворного. Структура естетичної 
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свідомості: естетичне почуття, естетичний смак, естетичний ідеал, естетичні 
погляди і теорії.  

Філософський та психологічний аспект вивчення творчості. Специфіка 
творчого процесу в мистецтві. Становлення і розвиток художніх здібностей 

людини. Природа мистецтва. Види мистецтв. Сучасні теорії мистецтва. Мімесис. 
Катарсис. Художні напрямки в мистецтві ХХ ст. Модернізм, постмодернізм, 

постпостмодернізм. Евристика як дослідження творчої діяльності.  
 

4. ТЕМИ І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

 
Тема 1.1. Особливості філософського знання. Філософія як наука, як світогляд, 

як рефлексія суб’єкта над першоосновами буття 

План  

1. Філософія як наука про загальні закони розвитку буття та пізнання. 
Філософія як світогляд. Філософія як рефлексія суб’єкта над 

першоосновами буття. 
2. Особливості філософії як науки.  

3. Структура філософії як науки, її термінологічний апарат.  
4. Світогляд та його історичні типи. 

5. Порівняльні характеристики філософії, релігії, мистецтва. 
 
Рекомендовані інформаційні джерела: 4, 5, 7, 9, 10, 13–16, 24. 
 

Тема 1.2. Парадигми філософування. Захід та Схід. Східна філософія. Індія. 

Китай. Буддизм 

План  

1. Поняття парадигми. Схід та захід як дві парадигми філософії та культури. 
Загальні риси філософії Стародавнього Сходу.  

2. Особливості стародавньої індійської та китайської філософії. Їх 
порівняльний аналіз.  

3. Буддизм. Шість спіральних рівнів вчення Будди. Чотири благородні істини. 
Течії у буддизмі. Трипітака як священна книга буддизму. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 3–5, 7–10, 18, 20, 22. 
 

Тема 1.3. Історія становлення та розвитку класичної філософії. Філософія 
Античності. Християнство. Філософія Середньовіччя. Іслам. Філософія 

Відродження. Філософія Нового часу. Німецька класична філософія 

План  

1. Школи та напрямки античної філософії, їх основні поняття та представники. 
Космоцентризм філософії античності. Філософія Сократа, Платона, 

Арістотеля. Християнство, його ідейні джерела та історія виникнення.  
2. Медієвістика як наука, що вивчає Середньовіччя. Теоцентризм 

філософського знання у добу Середньовіччя. 
3. Іслам як світова релігія. Постать пророка Мухаммеда. П’ять стовпів віри, 

обряди, що їх супроводжують. Священні книги мусульман. Течії в ісламі. 
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Мусульмани в Україні. 
4. Людиноцентризм філософії доби Відродження. Реформація як продовження 

настанов Відродження у царині релігійного життя.  
5. Християнство як світова релігія. Символи віри. Таїнства. Особливості 

культу. Основні свята. Будова та зміст Біблії. Конфесійні типи 
християнства, історія їх появи, теологічні та культові відмінності. 

Становлення християнства на теренах України.  
6. Загальні риси філософії Нового часу у контексті формування нею основних 

світоглядних засад класичного світобачення. Раціоналізм філософії Нового 

часу. Емпіризм та раціоналізм як два напрямки філософування цього часу. 
7. Філософія Німецької класики як продовження традицій класичного 

філософування. Філософія марксизму як завершальний етап розвитку 
німецької класики.  

8. Основні світоглядні принципи класичної філософії. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 5, 7–12, 19–25, 28–31. 
 

Тема 2.1. Особливості переходу від класичного до некласичного філософування. 
Основні напрями сучасної філософії 

План  
1. Основні засади некласичного світобачення, його онтологічні, гносеологічні, 

культурологічні параметри. 

2. «Філософія життя» її різновиди, їх представники.  
3. Філософія екзистенціалізму та її представники. 

4. Психологічний напрямок філософування (психоаналіз, гуманістична 
психологія), його представники.  

5. Герменевтика та феноменологія, їх представники.  
6. Філософія культури, її представники.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 5, 7–16, 21, 24, 25, 27–31. 

 
Тема 2.2. Особливості української філософії 

План 
1. Українська філософія як складова світового філософського процесу.  

2. Складові української філософії.  
3. Три періоди розвитку української філософії.  
4. Представники української філософської думки, їх ідеї.  

5. Національна ідея та її теоретики. Становлення української національної ідеї. 
Підходи до її тлумачення нині. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 5, 7–9, 17, 28–31. 
 

Тема 3.1. Онтологія 

План  
1. Онтологія як складова метафізики.  

2. Буття та сутнє як онтологічні категорії.  
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3. Філософські традиції розуміння буття. Субстанційні та несубстанційні 
онтологічні концепції.  

4. Філософські уявлення про облаштування буття. 
5. Буття як запитання, можливість, імовірність, потенційність. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 4, 5, 7, 9–11, 13–16, 27. 
 

Тема 3.2. Антропологія 

План  

1. Істинне буття людини та його характеристики. 
2. Відкритість як характеристика істинного буття людини.  

3. Способи людської буттєвості.  
4. Проблема людського начала. 

5. Історичний розвиток уявлень про людину.  
6. Антропологія як течія сучасної філософії, її представники.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 4, 5, 7, 9–11, 13–16, 27. 

 
Тема 3.3. Соціальна філософія. Філософія історії.  

Філософія глобальних проблем 

План  
1. Особистісне та соціальне в житті людини.  

2. Суспільство як індивідне утворення та система.  
3. Типи суспільств у сучасній науці.  

4. Соціальна філософія як частина філософії історії.  
5. Глобальні проблеми людства. 

6. Проблеми і перспективи сучасної цивілізації: політичні, наукові, релігійні, 
філософські пошуки виходу з кризи.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 4, 5, 7, 9–11, 13–16, 26. 
 

Тема 3.4. Гносеологія 

План  
1. Гносеологія як розділ філософії.  
2. Категорії та принципи пізнання. Види пізнання. Методи пізнання.  

3. Проблема істини. Основні теорії істини.  
4. Характеристики істини. Істина і правда. Істина і заблудження.  

5. Наука як сума отриманих знань. Структура науки. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4, 5, 7, 9–11, 13–16. 
 

Тема 3.5. Етика як філософська дисципліна 

План  

1. Етика як практична філософія, вчення про мораль та моральність.  
2. Постава етики як смислового центру філософії за часів античності. 

Переосмислення предмету етики в контексті філософії постмодерну.  
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3. Мораль як предмет вивчення етики.  
4. Класифікація філософсько-етичних концепцій моралі. 

5. Проблема добра і зла та філософські традиції її розв’язання. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4–7, 9–11, 13–16, 27, 29. 
 

Тема 3.6. Естетика як філософська дисципліна 

План  
1. Естетика в системі філософських наук. Естетика як наука про ціннісне 

відношення людини до світу та про сферу художньої  творчості. 
2. Аксіологія як вчення про цінності. 

3. Структура естетичної свідомості.  
4. Філософський та психологічний аспект вивчення творчості.  

5. Види мистецтва.  
6. Сучасні теорії мистецтва.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 4, 5–7, 9–11, 13–16, 27, 29. 

 

5. ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

 
Тема 1.1. Особливості філософського знання. Філософія як наука, як світогляд, 

як рефлексія суб’єкта над першоосновами буття 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Розкрити значення слова «філософія» як «любові до мудрості». 

2. Охарактеризувати природу філософського знання. 
3. Виокремити основні проблеми, які досліджує сучасна філософія.  

4. З’ясувати співвідношення понять філософія, наука, релігія та мистецтво.  
5. Виділити основні концепції походження філософії. 

Практичні завдання 
1. Проаналізувати місце та роль філософії у контексті культури. 

2. Розглянути та порівняти історичні типи світогляду.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4, 5, 7, 9, 10, 13–16, 24. 
 
Тема 1.2. Парадигми філософування. Східна філософія. Індія. Китай. Буддизм 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Окреслити особливості парадигми східного світорозуміння, її зв’язок з 

філософією Стародавнього Сходу. 
2. Охарактеризувати філософію Веданти. 

3. Розкрити суть вчення Будди про страждання. 
4. Визначити головні ідеї етичної концепції Конфуція. 

Практичні завдання 
1. Порівняти підходи різних шкіл у філософії Давньої Індії до осмислення 

місця людини в світі. 
2. Дати стислу характеристику основних проблем даосизму. 

3. Підготуватися до навчального флешмобу «Захід чи Схід?». 
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Рекомендовані інформаційні джерела: 3–5, 7–10, 18, 20, 22. 
 

Тема 1.3. Історія становлення та розвитку класичної філософії. Філософія 
Античності. Християнство. Філософія Середньовіччя. Іслам. Філософія 

Відродження. Філософія Нового часу. Німецька класична філософія 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Встановити зв’язок християнства та догматики на ранніх етапах його 
формування. 

2. Дати характеристику священним книгам мусульман – Корану та Суні. 

3. Встановити соціокультурні передумови становлення філософії в епоху 
Відродження. 

4. Розкрити взаємозв’язок між науковими відкриттями та філософськими 
ідеями в епоху Відродження. 

5. Розкрити характерні риси «класичної німецької філософії» (від Канта до 
Гегеля). 

Практичне завдання 
1. З’ясувати співвідношення віри та розуму для концепції християнського 

пізнання. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 5, 7–12, 19–25, 28–31. 
 

Тема 2.1. Особливості переходу від класичного до некласичного 

філософствування. Основні напрями сучасної філософії 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Ірраціоналізм А. Шопенгауера. 
2. Основні ідеї герменевтики. 

3. Головна ідея «позитивної філософії». 
Практичне завдання 

1. Підготуйте доповідь на тему «Вплив психоаналізу в релігії, культурі та 
мистецтві». 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 5, 7–16, 21, 24, 25, 27–31. 

 
Тема 2.2. Особливості української філософії 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Джерела формування філософської думки Стародавньої Русі. 
2. Поняття філософії в києво-руській культурі. 

3. Вклад українських вчених у розробку гуманістичних ідей (Ю. Дрогобич, П. 
Русин, С. Оріховський та ін.). 

4. Києво-Могилянська академія – тип вищої школи та осередок професійної 
філософії в Україні. 

5. Основні положення історіософії М. Грушевського.  
Практичне завдання 

1. Підготувати матеріали для висвітлення теми «Роль Кирило-Мефодіївського 
товариства в розробці філософії національної ідеї». 

 



 17 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 5, 7–9, 17, 28–31. 
 

Тема 3.1. Онтологія 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Розкрити співвідношення понять «буття», «суще» та «існування».  
2. Визначити особливості класичної та некласичної онтології.  

3. Охарактеризувати основні форми онтологічної суб’єктивності.  
4. Поняття розвитку. Основні моделі та закони розвитку. 

Практичні завдання: 

1. Пояснити значення висловлювання Х. Ортега-і-Гассета про онтологію як 
«полювання за єдиним». 

2. Пояснити значення висловлювання М. Гайдеггера про людину як «сусіда та 
пастуха буття». 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 4, 5, 7, 9–11, 13–16, 27. 

 
Тема 3.2. Антропологія 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Розкрити роль мови у формуванні свідомості та предметно-практичної 

діяльності. 
2. Охарактеризувати творчість як спосіб самореалізації особистості.  
3. Розкрити гуманістичний смисл творчої діяльності людини. 

Практичне завдання: 
1. Проаналізувати відмінності дуалістичного та моністичного підходів до 

визначення біологічно-соціальної природи людини. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4, 5, 7, 9–11, 13–16, 27. 
 

Тема 3.3. Соціальна філософія. Філософія історії.  
Філософія глобальних проблем 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Розкрити суть поняття суспільної свідомості та її відмінність від масової.  

2. Визначити основні підходи до дослідження суспільства. 
3. Охарактеризувати інформаційне суспільство та його проблеми. 

4. Вказати на сутність та основні завдання філософії історії. 
Практичні завдання 

1. Проаналізувати взаємозв’язок понять «необхідність» та «свобода» в 

історичному процесі.  
2. Проаналізувати ідею постіндустріального суспільства та «третьої хвилі» 

(Тоффлер) суспільного розвитку. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4, 5, 7, 9–11, 13–16, 26. 
 

Тема 3.4. Гносеологія 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Розкрити співвідношення гносеології та онтології. 
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2. Охарактеризувати особливості природничо-наукового та гуманітарного 
пізнання. 

3. Визначити діалектику чуттєвого та раціонального в пізнавальному процесі.  
4. Описати пізнання як відображення та творчість.  

Практичні завдання 
1. Проаналізувати рівні та критерії об’єктивності наукового знання. 

2. Підготуватися до навчального флешмобу «Колір істини». 
 
Рекомендовані інформаційні джерела: 4, 5, 7, 9–11, 13–16. 

 
Тема 3.5. Етика як філософська дисципліна 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Етика як практична філософія.  

2. Домінанта етичних цінностей на сучасному етапі прочитання 
філософського знання.  

3. Мораль та моральність. 
Практичне завдання 

1. Законспектувати класифікацію філософсько-етичних концепцій моралі. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4–7, 9–11, 13–16, 27, 30. 
 

Тема 3.6. Естетика як філософська дисципліна 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Естетика в системі філософських наук.  

2. Структура естетичної свідомості. 
3. Специфіка творчого процесу в мистецтві. 

Практичне завдання 
1. Обдумати написання есе на тему: «Взаємозв’язок прекрасного та 

потворного». 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 4, 5–7, 9–11, 13–16, 27, 29. 
 

6. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
 

1. Філософія як наука та її особливості. 
2. Структура філософії як науки. 
3. Значення терміну «філософія» та його автор. 

4. Коли виникає філософія як раціональне знання і чи змінюється воно в 
часі? 

5. Історичні форми світогляду, особливості філософського світогляду  
6. Що передбачає людиноцентричне прочитання філософського знання? 

7. Східна парадигма філософування, її особливості. 
8. Школи китайської та індійської філософії. 

9. Поняття «дао», «інь»,«ян», «жень». 
10. «Дао де цзин». 

11. Поняття «брахман», «атман», «нірвана», «карма», «сансара», «медитація». 
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12. «Веди». 
13. Система Патанджалі. 

14. Відмінність досократівської філософія та сократівської (класичної) 
філософії античності. 

15. Апорії Зенона. 
16. Вчення про першооснову світу Фалеса, Геракліта та Піфагора. 

17. Поняття Піфагора «гармонія світу». 
18. Особливість методу Сократа. 
19. «Ідеї» у філософії Платона, їх ієрархія. 

20. «Міф про печеру» Платона та його ідеї. 
21. Арістотель як зачинатель наукового стилю мислення та філософ-

енциклопедист. 
22. Вчення Арістотеля про матерію та форму. 

23. Поняття «атараксія», «гедонізм», «апатія» у школах пізньої античної 
філософії (епікуреїзм, стоїцизм). 

24. Особливості римського періоду філософії античності та його 
представники. 

25. Патристика та схоластика, їх особливості, стилі мистецтва середньовіччя, з 
якими вони співвідносяться. 

26. Представники патристики та схоластики.  
27. Вчення Августина про два гради та про лінійний час, що існує в людській 

пам’яті. 

28. Поняття «універсалії» в філософії середньовіччя. 
29. П’ять доведень буття Бога Т. Аквінського. 

30. Теорія двоїстої істини Ібн Рушта. 
31. Містика в філософії середньовіччя. 

32. Як називається наука про середньовіччя? 
33. Іоанн Дамаскін як теоретик східної грекомовної патристики. 

34. Виникнення християнства та його головні заповіді. 
35. Символи віри у християнстві. 

36. Конфесії християнства, історія їх появи та головні відмінності.  
37. Біблія та відношення до неї християн різних конфесій.  

38. Виникнення ісламу, течії ісламу. 
39. П’ять стовпів ісламу. 

40. Священні тексти ісламу. 
41. Пантеїзм та деїзм. 
42. Гуманізм як культурний рух та ідеологія, його базові принципи.  

43. Розуміння стосунків людини і Бога у добу Відродження. 
44. Теорія «вченого незнання» М. Кузанського. 

45. Мірандола про велич людини. 
46. Ідеї Макіавеллі про державу. 

47. Е. Роттердамський «Похвала глупоті». 
48. Т. Мор «Утопія». 

49. Реформація, її засновники та ключові ідеї.  
50. Внесок філософії Відродження у вивчення природи та наукове пізнання.  

51. Філософія Нового часу про емпіричне та раціональне пізнання.  
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52. Сенсуалізм, емпіризм, раціоналізм як теоретико-пізнавальні концепції. 
53. Ф. Бекон про методи пізнання та ідоли (привиди) людського розуму.  

54. Дуалізм філософії Р. Декарта. 
55. Б. Спіноза про свободу.  

56. Основопокладення філософії Д. Берклі. 
57. Просвітництво та його ідеї. 

58. Який «центризм» має філософія античності, середньовіччя, Відродження 
та Нового часу? 

59. Німецька класична філософія та її представники. 

60. Поняття «апріорного» та «апостеріорного» знання у І.Канта.  
61. Кант про мету пізнання та «категоричний імператив». 

62. Поняття розуму і розсудку у Канта. 
63. Антиномії у вченні Канта. 

64. Основопокладення філософії Г. Фіхте. 
65. Філософія Гегеля про абсолютну ідею, закони діалектики. 

66. Л. Фейербах про людину та релігійне пізнання світу.  
67. Аксіологічні цінності модерну, постмодерну та постпостмодерну.  

68. Головні ідеї психоаналізу як течії сучасного філософування.  
69. Головні ідеї екзистенціалізму як течії сучасного філософування.  

70. Головні ідеї позитивізму як напрямку сучасного філософування.  
71. Періоди розвитку української філософії та їх представники. 
72. Що вивчає онтологія? 

73. Що таке буття і чим воно відрізняється від сутнього? 
74. Які школи сучасної філософії розробляють проблематику онтології, а які 

заперечують необхідність її вивчення? 
75. Метафізика та її розділи. 

76. Різновиди онтологічних позицій, їх представники. 
77. Чим характеризується істинне та неістинне буття людини? 

78. Способи людської буттєвості та їх характеристики.  
79. Філософська антропологія, її основні ідеї та представники.  

80. Людина як індивід, індивідуальність та особистість. 
81. Поняття ноосфери та його розробники. 

82. Філософія історії та її проблематика. 
83. Концепції історичного розвитку (прогресу, регресу, непорівнюваності, 

нейтралізації). 
84. Глобальні проблеми сучасності та перспективи їх вирішення. 
85. Соціальна філософія та її проблематика. 

86. Соціальна система та її складники. 
87. Елітарні та егалітарні теорії про будову суспільства. 

88. Основні теорії еліти. 
89. Поняття соціальної мобільності. 

90. Концепція масового суспільства та її розробники. 
91. Типи соціального зв’язку у суспільстві. 

92. Характеристики доіндустріального (аграрного), індустріального та 
постіндустріального суспільств. 

93. Концепція відкритого та закритого суспільства. 



 21 

94. Гносеологія та коло її питань. 
95. Сенсуалізм, емпіризм, раціоналізм як напрямки у теорії пізнання.  

96. Поняття «апріорі» та «апостеріорі», їх значення. 
97. Основні концепції пізнання. 

98. Основні теорії істини. 
99. Проблематика етики, розділи етики. 

100. Мораль та її складники. 
101. Мораль та моральність. 
102. Основні концепції моралі. 

103. Добро і благо. Характеристики добра. 
104. Естетика та коло її питань, категорії естетики. 

105. Що таке мистецтво? 
106. Творчість та традиції її потрактування у філософії. 

 
Філософські вислови та афоризми, авторів яких слід знати 

 «Все з води». 

 «Не можна двічі увійти в одну і ту саму річку». 

 «Все тече, все змінюється». 

 «Людина – це політична тварина». 

 «Наймудріше – число». 

 «Я знаю тільки те, що я нічого не знаю». 

 «В кожній людині є сонце. Тільки дайте йому світити». 

 «Ахілл і черепаха» (апорія). 

 «Знання – це сила». 

 «Я мислю, отже я існую». 

 «Чини так, щоб суб'єктивний принцип твого воління міг стати і принципом 

всезагального законодавства». 

 «Діяти – ось для чого ми існуємо». 

 «Людина – єдиний, універсальний і вищий предмет філософії».  

 
7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 
 

Кількість 

балів 

Оцінка 

ECTS 

Традиційна 

екзаменаційна 

оцінка 

Традиційна 

залікова 

оцінка 

Критерії оцінювання знань 

90-100 A – відмінно 

відмінно зараховано 

Повно та глибоко, всебічно, 
правильно та обґрунтовано 

опрацьовано матеріал: 
– здобувач вищої освіти 

виявляє глибокі знання усієї 
програми освітньої 
компоненти; 

– відображає чітке знання 
основних визначень і термінів; 

– застосовує теоретичні знання 
на практиці, робить власні 
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висновки та узагальнення;  

– якісно виконує всі види робіт, 
передбачені робочою 

програмою  освітньої 
компоненти 

84-89 B – добре 

добре 
 

Правильно та обґрунтовано 
опрацьовано матеріал: 

– здобувач вищої освіти 
виявляє глибокі знання усієї 

програми освітньої 
компоненти; 
– відображає чітке знання 

основних визначень і термінів; 
– застосовує теоретичні знання 

на практиці, робить власні 
висновки та узагальнення; 
– виконує всі види робіт, що 

частково відповідає вимогам. 

74-83 C – добре Опрацьовано матеріал в 
належному, але не повному 

об’ємі, частково правильно, не 
належною мірою обґрунтовано: 
– здобувач вищої освіти 

виявляє неповні знання з 
освітньої компоненти; 

– відображає нечітке знання 
основних визначень і термінів; 
– застосовує теоретичні знання 

на практиці, але не робить 
узагальнення;  

– наявні недоліки у розкритті 
змісту понять, визначень, 
нечіткі їхні характеристики; 

– належно виконує переважну 
більшість (2/3) видів робіт. 

66-73 D – 

задовільно 

задовільно 

Опрацювання здобувачем 

вищої освіти матеріалу є 
поверхневим:  

– засвідчує наявність прогалин 
у знаннях, опрацювання 
програмного матеріалу лише 

частково, відсутність розуміння 
основних понять курсу;  

– здобувач вищої освіти не 
опрацював навчальну 
літературу курсу та не засвоїв 

основні положення 
філософських концепцій історії 

та сьогодення;  
– здобувач вищої освіти не 
засвоїв логіку подання 

програмного матеріалу; 
– виконана половина всіх видів 

робіт. 
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61-65 E – 

задовільно 

Опрацювання здобувачем 

вищої освіти матеріалу є дуже 
поверхневим і фрагментарним:  

– свідчить про наявність 
суттєвих прогалин у знаннях;  
– здобувач вищої освіти не 

засвоїв логіку подання 
програмного матеріалу та на 

низькому рівні опрацював 
предметне наповнення курсу; 
– виконано 1/3 всіх видів робіт. 

21-60 FХ – 

незадовільно 
з 

можливістю 
повторного 
складання 

незадовільно з 

можливістю 
повторного 
складання 

незадовільно 
з 

можливістю 
повторного 

складання 

Здобувач вищої освіти не 

відповів на поставлені йому 
питання або більшість 

відповідей дані ним із 
помилками: 
– не засвоїв програму освітньої 

компоненти, у своїх відповідях 
допустив грубі змістовні 

помилки, які свідчать про 
відсутність у нього відповідних 
знань чи їх безсистемність та 

поверховість;  
– не знає основних положень, 

визначень і понять освітньої 
компоненти; не вміє їх 
аналізувати; 

– виконує менше 1/3 частини 
всіх робіт. 

0-20 F – 

незадовільно 
з 

обов’язкови

м повторним 
вивченням 

освітньої 
компоненти 

незадовільно з 
обов’язковим 
повторним 

вивченням 
освітньої 

компоненти 

незадовільно 

з 
обов’язкови

м повторним 
вивченням 

освітньої 

компоненти 

Здобувач вищої освіти не 

відвідував заняття, не 
відпрацював їх, не виявив 
бажання опрацювати освітню 

компоненту, не виконував всі 
види робіт.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проєкту 

(роботи), практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 
 74–83 C 

66–73 D 

задовільно 
61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 
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0–20 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням освітньої компоненти 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
освітньої 

компоненти 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 
 

Основна література 
1. Горський В. С., Кислюк К. К. Історія української філософії : підруч . для 

студентів вищ. навч. закл.. Київ : Либідь, 2004. 485 с. 
2. Естетика : підруч. для студентів гуманітар. спец. вищ. навч. закл. / Л. Т. 

Левчук та ін. 3-тє вид. Київ : Центр учб. літ-ри, 2010. 520 с. 
3. Кириленко К. М. Історія філософії: культурологічний контент. Київ : 

Агентство «Україна», 2017. 204 с. 

4. Кириленко К. М. Філософія: основні теми та проблеми : навч. посіб. Київ : 
Вид. центр КНУКіМ, 2019. 146 с. 

5. Кириленко К. Філософія: наука і культура : мультидисциплінар. навч. посіб. 
Київ, 2014. 216 с. 

6. Малахов В. А. Етика : курс лекцій. Острог : Вид-во Нац. ун-ту Остроз. акад., 
2014. 214 с. 

7. Філософія : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Л. В. Губерський та ін. 2-
ге вид. Харків : Фоліо, 2018. 620 с. 

8. Філософія як історія філософії : підручник / за заг. ред. В. І. Ярошовця Київ : 
Центр учб. літ-ри, 2010. 648 с. 

9. Філософський енциклопедичний словник / за ред. В. Шинкарука. Київ : 
Абрис, 2002. 742 с. 

10. Фюрст М., Тринкс Ю. Філософія / пер. з нім. В. Кебуладзе. Київ : Дух і 

літера, 2018. 544 с.  
 

Допоміжна література 
11. Батлер-Боудон Т. 50 видатних творів. Філософія. Київ : КМ-Букс, 2022.  

496 с. 
12. Гордер Ю. Світ Софії. Львів : Літопис, 2019. 536 с. 

13. Європейський словник філософійї: лексикон неперекладностей / під 
керівництвом Б. Кассен. Київ : Дух і літера, 2009. Т. 1. 576 с. 

14. Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей / під 
керівництвом Б. Кассен. Київ : Дух і літера, 2011. Т. 2. 488 с. 

15. Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей / під 
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