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Мета та завдання дисциплiни 

Мета курсу: метою вивчення курсу «Iсторiя фiлософiI та фiлософськоI 

думки» як складовоI освiтньо-науковоI проrрами бакалавра, с оволодiння 

студентами загальнонауковими ( фiлософськими) компетентностями системного 
наукового свiтогляду, науковоI методологiI i професiйноI етики, осмисленням 
гуманiстичноI ролi вченого в нацiональному i глобалiзованому свiтi, створення 
ними iнтелектуального капiталу, необхiдного для розвитку украi:нського 

сусшльства. 

Вивчення курсу «Iсторiя фiлософiI та фiлософськоI думки» дас можливiсть 
узагальнювати та формулювати найбiльш загальнi закони розвитку об' сктивноI 
реальностi, визначатися зi змiстом та ролями суб'сктивних чинникiв у творчому 

науковому i соцiокультурному процесах. Сучасна фiлософiя с узагальненою 
думкою людства, що rрунтусться на теоретичних надбаннях, здобутих у лонi 
кожноI нацiональноI фiлософiI. Основою сучасноI фiлософiI с загальнолюдськi 
прiоритети i цiнностi. ФiлософiI як сферi духовноI свободи притаманне 

розмаi:ття пiдходiв, методологiй, теоретичних побудов. 
Фiлософiя слугус й потужним методологiчним джерелом. Тут, з одного 

боку, фiлософiя с теоретичним обrрунтуванням змiсту та характеру 

функцiонування методу, а з iншого фiлософiя с rрунтовним осмисленням 

феномену науки, рефлексiсю засад паукового дослiдження та застосування . . 
знания для створення проrрам соц~ального розвитку сусшльства. 

1, найголовнiше, фiлософiя постас як духовнiсть. Суть фiлософiI як . . . . . 
духовност1 полягас в створеню 1 осягненю нею соц1альних щеал1в, парадигм 
особистiсного i суспiльного проrресу, засад формування креативностi в людинi. 

Майбутнi фахiвцi IТ-технологiй, проrрамiсти, аналiтики, фактично, в 

сучасних умовах с творцями новоI реальностi. Розширення вiртуальноI 

дiйсностi, цифровiзацiя багатьох сфер суспiльноrо житгя вимагас вiд фахiвцiв 
володiння фiлософським iнструментарiсм, розумiння унiверсальних, заrальних . . 
закоюв розвитку природи та сусшльства. 

Робоча проrрама мiстить витяr з навчальноrо плану, мету вивчення, 

компетентностi, якi мае здобути студент, проrрамнi результати навчання, змiст 

курсу, тематику практичних занять, вимоги до виконання iндивiдуальноrо 

завдання, шкалу оцiнювання знань, вмiнь та навичок студента, роз' яснення 
деяких аспектiв органiзацiI навчальноrо процесу, список навчально
методичного забезпечення, джерел та лiтератури для пiдготовки до практичних 
занять та виконання iндивiдуального завдання. Абсолютну бiльшiсть позицiй зi 
списку розмiщено на Освiтньому сайтi КНУБА або ж за цiсю адресою мiстяться 
посилання на цi джерела та лiтературу в iнтернетi. Також проrрама мiстить 
основнi положения щодо полiтики академiчноI доброчесностi та полiтики 
вiдвiдуваностi занять. 

Компетентностi студентiв, що формуються в результатi засвосння 
дисциплiни 

Iнтеrральна Здатнiсть розв 'язувати спецiалiзованi задачi та 



Компетентнiсть(IК) практичю проблеми в областi комп'ютерних 

наук при здiйсненнi професiйноУ дiяльностi або 

у процесi навчання. 

Загальнi Здатнiсть працювати в команд~ та особисто. 

компетентностi (ЗК) Навички мiжособистiсноУ взаемодiУ. 

Здатнiсть вчитися 1 оволодшати сучасними 

знаниями. 

Фаховi Здатнiсть проводити анашз об'екту 

компетентностi (ФК) проектування та предметноУ областi 

Програмнi результати навчання 

Знати науковi, фiлософськi та релiгiйнi картини всесвiту, сутi призначення i 
сене життя людини, мати vявлення про своерiднiсть фiлосо<ЬiУ. 

Знати умови формування особи, П свободи, вiдповiдальностi за збереження 
життя, природи, культури, моральних обов'язкiв людини по вiдношенню до 
IНШИХ i самого себе, про духовнi цiнностi, Ух значения у повсякденному 
ЖИТТl. 

Програма навчальноi дисциплiни 

Модуль 1. Фiлософiя як унiверсальний тип знания. lсторiя фiлософii. 

Змiстовий модуль 1. Iсторiя фiлософськоi думки стародавнього свiту. 

ЛЕКЦIЯ 1. Тема . Вступ до фiлософiУ. 

ЛЕКЦIЯ 2. Тема. Фiлософiя стародавньоУ IндiУ та Китаю. 

ЛЕКЦIЯ 3. Тема. Антична фiлософiя. 

ЛЕКЦIЯ 4. Тема. Середньовiчна фiлософiя. 

Змiстовий модуль 2. Фiлософiя Нового часу. 

ЛЕКЦIЯ 5. Тема. Фiлософiя епохи Вiдродження. 

ЛЕКЦIЯ 6. Тема. Фiлософiя Нового часу i доби Просвiтництва. Нiмецька 

класична фiлософiя. 

Змiстовий модуль 3. Сучасна фiлософiя. 

ЛЕКЦIЯ 7. Тема. Сучасна свiтова фiлософiя («Фiлософiя життя», 

позитивiзм, прагматизм, екзистенцiальна фiлософiя. Феноменологiя.). 

ЛЕКЦIЯ 8. Тема. Iсторiя фiлософськоУ думки в УкраУнi. 

Модуль 2. Теоретична фiлософiя. 

Змiстовий модуль 4. Проблеми онтолоrii, rнoceoлorii i феноменолоrii: iсторичний i 

теоретичний аспект. 



ЛЕКЦIЯ 9. Тема. Гносеологiя. Фiлософiя науки i технiки. Теорiя та методи 

пiзнання. Свiдомiсть як фiлософська проблема. 

Модуль 3. Практична фiлософiя. 

Змiстовий модуль 5. Проблеми науки, людини, суспiльства, цивiлiзацi'i i куль тури. 

ЛЕКЦIЯ 1 О. Тема. Соцiальна фiлософiя та фiлософiя icтopit. Проблема 

взаемодi1 суспiльства i природи. Культура i цивiлiзацiя. 

2 Т . еми сем1нарських занять 

Назва теми Кiлькiсть 
№ 

годин 

1. Тема 1. Людина i свiт. Свiтогляд. Типи i структура свiтогляду. 2 

2. Тема 2. Свобода i щастя. Модуси людського буття. Фiлософська 2 
антропологiя. 

3. Тема 3. Етика i естетика. 2 
4. Тема 4. Фiлософiя полiтики. Концепцit розумiння iсторичного 2 

процесу. 

5. Тема 5. Глобальнi проблеми людства. Фiлософiя сьогоднi. 2 

Разом 10 

3 С . амостшна ро б ота 
№ Назва теми Кiлькiсть 
з/п годин 

1 Опанування лекцiйним матерiалом 15 
2 Пiдготовка до практичних занять та iндивiдуально'i роботи 15 

пiд керiвництвом викладача 

3 Виконання iндивiдуального завдання 20 
4 Робота з лiтературою та електронними носiями 10 

у сього годин 60 

Iндивiдуальнi завдання. 

1. Виконання iндивiдуального завдання у виглядi написания реферату або 

есе. Реферат - обсягом 11-15 с. формат А4 з планом на початку роботи i 

списком використаних джерел наприкiнцi. Кiлькiсть рефератiв - 1. Есе -

це форма творчо1, самостiйно1 роботи студента. Обсяг 2-5стор. не 

враховуючи титульно1 сторiнки, шрифт-14, iнтервал-1,5. В роботi 

надаеться особиста позицiя автора з проблеми та висновки. 

Структура роботи: 

титульний аркуш, 

вступ, 

основна частина, 



список штератури (не менше трьох джерел i оформлений у 

вiдповiдностi до сучасних вимог) 

2. Пiдготовка наукових повiдомлень щодо заданих тем практичних занять, та 
виступи на практичних заняттях. 

3. Пiдготовка до iспиту. 

3. Методи навчання. 
При викладаннi дисциплiни застосовуються словеснi та наочнi. 

Словеснi i наочнi використовуються шд час лекцiй, практичю при 

проведеннi практичних робiт. 

Пiд час проведения лекцiй використовуються таю словесю методи як: 

розповiдь, пояснения та наочнi методи: iлюстрацiя, демонстрацiя. 

Перед проведениям практичних робiт викладачем проводяться 

iнструктажi: вступнi, поточнi, пiдсумковi. 

Студент мае право на отримання вщ викладача 
. . 
~ндивщуальних 

консультацiй. 

Пiд час проведения практичних робiт застосовуються словеснi бесiди: 
. . . . . 

вступю, поточю, репродуктивю, шдсумков1. 

4. Методи контролю та оцiнювання знань здобувачiв 

Основнi форми участi студентiв у навчальному процесi, що пiдлягають 
поточному контролю: виступ на практичних заняттях; доповнення, запитання до . . . 
виступаючого, реценз1я на виступ; участь у дискус~ях; анал1з першоджерел; 

письмовi завдання (тестовi, iндивiдуальнi роботи у формi рефератiв); та iншi 
письмовi роботи, оформленi вiдповiдно до вимог. Кожна тема курсу, що 
винесена на лекцiйнi та практичнi заняття, вiдпрацьовуеться студентами у тiй чи 
iншiй формi, наведенiй вище. Обо в' язкова присутнiсть на лекцiйних заняттях, 
активнiсть впродовж семестру, вiдвiдування або вiдпрацювання у разi 
пропускiв, ycix семiнарських занять, виконання iнших видiв робiт, передбачених 
навчальним планом з цiei" дисциплiни. 

При оцiнюваннi рiвня знань студента аналiзу пiдлягають: 
характеристики ВlДПОВlДI: ЦlШСНlСТЬ, повнота, ЛОГlЧНIСТЬ, 

обrрунтованiсть, правильнiсть; 
якiсть знань ( ступiнь засвоення фактичного матерiалу): 

осмисленiсть, глибина, гнучкiсть, дiевiсть, системнiсть, узагальненiсть, мiцнiсть; 
ступiнь сформованостi умiння поеднувати теорiю i практику пiд час 

розгляду ситуацiй, практичних завдань; . . . . . 
р1вень володшня розумовими операц~ями: вмшня анал1зувати, 

синтезувати, порiвнювати, абстрагувати, узагальнювати, робити висновки з 
проблем, що розглядаються; 

досвiд творчоi" дiяльностi: умiння виявляти проблеми, розв'язувати 
i"x, формувати гiпотези; 



самостiйна робота: робота з навчально-методичною, науковою, 
допомiжною вiтчизняною та зарубiжною лiтературою з питань, що 

розглядаються, умiння отримувати iнформацiю з рiзноманiтних джерел 
(традицiйних; спецiальних перiодичних видань, ЗМI, Internet тощо). 

Тестове опитування може проводитись за одним або кiлькома 

зм1стовими модулями. В останньому випадку бали, якi нараховуються . . . . . 
студенту за ВЩПОВЩI на тестов~ питания, ПОДIЛЯЮТЬСЯ МlЖ ЗМIСТОВИМИ 

модулями. 

Пiдсумковий контроль здiйснюсться пiд час проведения екзаменацiйно1 
ceci1 з урахуванням пiдсумкiв поточного та модульного контроля. Пiд час 

семестрового контролю враховуються результати здачi ycix видiв навчально1 
роботи згiдно зi структурою кредитiв, але не с середнiм арифметичним. 

Оцiнювання проводиться за 100-бальною шкалою. Участь в роботi 
впродовж семестру - 100. 

Форма пiдсумкового контролю - Екзамен. 

Бали нараховуються за наступним спiввiдношенням: 

семiнарськi завдання 50% семестрово1 оцiнки; 
iндивiдуальна робота 1 О % семестрово:i оцiнки; 
екзамен - 40 % семестрово1 оцiнки. 

Умови допуску до пiдсумкового контролю 

- Студенту, який мае пiдсумкову оцiнку за дисциплiну вiд 35 до 59 балiв, 
призначаеться додаткова залiкова сесiя. В цьому разi юн повинен . . 
виконати додатков1 завдання, визначею викладачем. 

- Студент, який не здав та/або не захистив iндивiдуальне завдання, не 

допускасться до складання екзамену. 

- Студент, який не виконав вимог робочо1 программ по змiстових модулях, 

не допускасться до складання пiдсумкового контролю. В цьому разi вiн 

повинен виконати визначене викладачем додаткове завдання по змiсту 

вiдповiдних змiстових модулiв в перiод мiж основною та додатковою 
сесiями або пройти повторний курс навчання. 

Розподiл балi 

Поточне тестування та самостiйна робота Сума 

MI 

MI М2 мз Реф. Семестр. контроль. 

Екзамен 

20 10 20 10 40 100 

ш б кала оцшювання шдивщуальн01 ро оти 

Оцiнка за 
Кiлькiсть 

нацiональною 
балiв 

Критерii 

шкалою 



вiдмiнне виконання (розкритrя теми, посилання та 
30 цитування сучасних наукових джерел (не старше 2017 

року), дотримання норм доброчесностi) 
вiдмiнно вiдмiнне виконання з незначною кiлькiстю помилок 

25 виконання (розкритrя теми, посилання та цитування 

сучасних наукових джерел (бiльшiсть з яких не старше 

2017 року), дотримаю1я норм доброчесностi) 
виконання вище середнього рiвня з юлькома 

22 
по милками (розкритrя теми в межах об' екту та завдань 
роботи, посилання та цитування сучасних наукових 

добре 
джерел (серед яких е такi, що не старше 2017 року), 

дотримання норм доброчесностi) 

виконання з певною кiлькiстю помилок (розкриття 

20 теми в межах об' екту та завдань роботи, наявнiсть 

посилань та цитувань наукових джерел, дотримання 

норм доброчес11остi) 

виконання роботи задовольняе мiнiмальним критерiям 

помилок (розкритrя теми в основному в межах об' екту 

задовiльно 18 роботи, наявнiсть концептуального апарату роботи, 

присутнiсть не менше 5 посилань та цитувань наукових 
джерел, дотримання норм доброчесностi) 

Шкала оцiнювання: нацiональна та ECTS 

Сума балiв за Оцiнка за нацiональною шкалою 

ВСlВИДИ Оцiнка 
для екзамену, курсового для зал1ку 

навчальноi ECTS проекту (роботи), . . 
ДlЯЛЬНОСТl 

практики 

90-100 А ВlДМlННО 

82-89 в 

74-81 с 
добре зараховано 

64-73 D 
60-63 Е 

задовшьно 

незадовшьно з не зараховано з 

35-59 FX можлив1стю повторного МОЖЛИВlСТЮ 

складання повторногоскладання 

незадовшьно з не зараховано з 

0-34 F 
обо в' язковим обов'язковим 

повторним вивченням повторним вивченням 

дисципшни дисципшни 

Критерii оцiнювання 

Критерii оцiнювання представленi на сайтi КНУБА, у ПОЛОЖЕННI ПРО 

KPИTEPII ОЦIНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВА ЧIВ ОСВIТИ в Ки1вському 
нацiональному унiверситетi бу дiвництва i архiтектури, ознайомитись з якими 
можна за посиланням: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2015/09/ 



Положення-про-критерi1-оцiнювання-знань-здобувачiв.рdf. 

5. Матерiально-технiчне забезпечення дисциплiни 
• Комп'ютер з програмним забезпеченням для проведения лекцiйних та 

виконання практичних робiт: Microsoft PowerPoint - вiзуалiзацiя даних. 

• Мультимедiйний проектор. 
• Маркерна дошка. 
• Мобiльний екран. 

6. Полiтика курсу ( «правила гри») 

• Курс передбачае як iндивiдуальну роботу зi студентом, так i роботу в 
груш. 

• Середовище в аудиторi'i е дружюм, творчим, вщкритим до 

конструктивно~ критики . 

• Освоения дисциплiни передбачае обов'язкове вiдвiдування практичних 
занять, а також самостiйну роботу. 

• Самостiйна робота включае в себе теоретичне вивчення питань, що 
стосуються тем занять, якi не ввiйшли в теоретичний курс, або ж були 
розглянутi коротко, 1х поглиблена проробка за рекомендованою лiтературою. 

• У ci завдання, передбаченi програмою, мають бути виконанi у 
встановлений термiн. 

• Якщо здобувач вiдсутнiй з поважно1 причини, вiн презентуе виконанi 
завдання пiд час самостiйно1 пiдготовки та консультацi1 викладача. 

• Пiд час роботи над завданнями не допустимо порушення академiчно1 
доброчесностi: при використаннi Iнтернет ресурсiв та iнших джерел iнформацi1 

здобувач повинен вказати джерело, використане в ходi виконання завдання. У 

разi виявлення факту плагiату вiн отримуе за завдання О балiв. 

Полiтика щодо академiчноi доброчесностi 

Тексти iндивiдуальних завдань (в т.ч. у разi, коли вони виконуються у 

формi презентацiй або в iнших формах) перевiряються на плагiат. Для цiлей . . . . 
захисту шдивщуального завдання орипнальюсть тексту мае складати не менше 

70%. Списування пiд час тестування та iнших опитувань, якi проводяться у 
письмовiй формi, забороненi (в т.ч. iз використанням мобiльних девайсiв) . У 

разi виявлення фактiв списування з боку студента вiн отримуе iнше завдання. У 
раз1 повторного виявлення призначасться додаткове заняття для проходження 

тестування. 

Полiтика щодо вiдвiдування 



Студент, який пропустив аудиторне заняття з поважних причин, мае 
продемонструвати викладачу та надати до деканату факультету документ, який . . 
засвщчуе щ причини. 

Студент, який пропустив лекцiйне заняття, повинен законспектувати змiст 
цього заняття та продемонструвати конспект викладачу до складання екзамену. 

Студент, який пропустив практичне заняття, повинен законспектувати 
джерела, якi були визначенi викладачем як обов 'язковi для конспектування, та 
продемонструвати конспект викладачу до складання екзамену, а також виконати 

iндивiдуальне завдання, якщо його виконання було передбачене планом заняття. 
За об'ективних причин (хвороба, вiдрядження, конкурс тощо) навчання 

може вiдбуватись в он-лайн формi за погодженням iз керiвником курсу. 

7. Рекомендована лiтература 

Методичне забезпечення 
1. Горський В.С. Iсторiя украУнськоУ фiлософiУ : курс лекцiй : навч. посiб. для 

студ. вищ. навч. закл. / В. С. Горський. - 3-те вид. - КиУв: Наук. думка, 
1997. - 285 с. 

2. Причепiй €.М., Чернiй А.М., Гвоздецький В.Д. , Чекаль Л.А. Фiлософiя : 
Навч. посiб. для студ. i аспiрантiв вищ. навч. закл. / €.М. Причепiй, А.М. 
Чернiй, В.Д. Гвоздецький, Л.А. Чекаль. - К. : Аграр. наука, 2000. - 504 с. 

3. Пекарик А.М. Фiлософiя: пiдручник для студентiв ВНЗ / А.М. Пекарик. -
Харкiв: Едена, 2010. -479 с. 

4. Рубанець О.М. Фiлософськi проблеми наукового пiзнання : Навчальний 
посiбник з грифом МОН УкраУни. - Суми, Унiверситетська книга, 2013. -
229 с. 

Рекомендована лiтература 

1. Белл Д. Прихiд постiндустрiального суспiльства [Електронний ресурс] / 
Денiел Белл. 2014. Режим доступу до ресурсу: 
http:/ /molotoff.info/advises/29-2009-09-16-18-59-51/5 897-d-bell-prihid
postindustrialnogo-suspilstva.html 

2. Гусев B.I. Вступ до метафiзики. Навчальний посiбник. - К.: Либiдь, 2004. -
488 с. 

3. Гусев В.1. Iсторiя захiдноевропейськоУ фiлософiУ XV-XVII ст. : Курс 
лекцiй . Навчальний посiбник для вузiв. / B.I. Гусев. - К.: Либiдь, 1994. -
251 с. 

4. rадамер Г.-r. Iстина i метод. Т. 1-2. / Том 1: Герменевтика 1: Основи 
фiлософськоУ герменевтики. - К.: Юнiверс, 2000. - 464 с. // Том 2: 
Герменевтика 11: доповнення. -К.: Юнiверс, 2000. -478 с. 

5. Декарт. Р . Мiркування про метод, щоб правильно спрямувати свiй розум i 
вiдшукати iстину в науках (Пер. з фр . В . Адрушка i С. Гатальсько1). -
КиУв: «Тандем», 2001. - 101 с. 



6. Етичний кодекс ученого Укра"iни. Бюлетень ВАК Украi'ни. - 2011. - № 11. 
- С.3-8 . 

7. €рмоленко А.М. Комунiкативна практична фiлософiя : Навчальний 
посiбник. - Ки"iв: Либiдь, 2004. - 488 с. 

8. Зарубiжна фiлософiя ХХ столiття. Под ред. Г.И. Волынки. - К.: Довiра, 

1993.- 239 с. 
9. lсторiя фiлософii Украi'ни: Пiдручник. -К. : Либiдь, 1994. -416 с. 
10.Iсторiя фiлософii' Украi'ни. Хрестоматiя : Навч. посiбник / Упорядники М. 

Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин, А. К. Бичко та iн. -К.: Либiдь, 1993. - 560 с. 
11.Кант 1. Критика чистого разуму / Пер. з нiм. та примiт. 1. Бурковського. -

К.: Юнiверс, 2000. - 504 с. 
12.Кун Т. Структура наукових революцiй. -К.: Port-Royal, 2001. - 228 с. 
13.Лакуша Н.М. Свiт екобезпеки людини: глобалiзацiйнi виклики. 

Монографiя/ Н.М. Лакуша. -К.: Логос, 2016. -264 с. 
14.Огородник 1. В., Русин М. Ю. Украi'нська фiлософiя в iменах : Навч. 

посiбник / За ред. М.Ф. Тарасенка. -К., Либiдь, 1997. -328 с. 
15.Платон. Держава. - К. : Основи, 2000. - 355 с. 
16.Покотило К.М., Таранов С.В. Фiлософськi мандри. (Антологiя текстiв з 

icтopii' фiлософi1). - Бровари: ВИЗ "ЕТУ", 2005. 105 с. 
17.Рижко В.А. Концепцiя як форма паукового знания / В.А.Рижко. - К.: Вища 

школа, 1995. 
18.Рижко В.А. Неоконцептологiя : Монографiя / В. А. Рижко. - К.: Логос, 

2016. - 604 с. 
19.Рижко Л.В. Топологiя науки / Нацiональна Академiя Науки УкраУни. 

Центр дослiджень науково-технiчного потенцiалу та icтopii' науки iм. Г .М. 

Доброва. -К.: Альфа-М, 2009. -512 с. 
20.Рубанець О.М. Iнформацiйне суспiльство: когнiтивний креатив 

постнекласичних дослiджень. - К.: Вид. ПАР АПАН, 2006. - 420 с. 
21.Сковорода Г. Наркiс. Розмова про те: пiзнай себе // Твори: У 2 т. / Пер. М. 

Кашуби, В. Шевчука. - К., 1994. - Т. 1. - С. 150-195. 
22. Татаркевич В. Iсторiя фiлософii': Т.1: Антична i середньовiчна фiлософiя / 

Пер. з пол. А. Шкарб'юка. - Львiв: Свiчадо, 1997. - 456 с. 
23.Татаркевич В. lсторiя фiлософii': Т.2: Фiлософiя Нового часу до 1830 року 

[пер з пол. О. Гiрний]. -Львiв: Свiчадо,1999. - 352 с. 

24.Татаркевич В. Iсторiя фiлософiУ: Т.3: Фiлософiя XIX столiття i новiтня / 
Пер. з пол. - Львiв: Свiчадо, 1999. - 568 с. 

25.УкраУна: Фiлософський сладок столiть: В 2-х т. / Центр практ. фiлософii'; 

Редкол. : Ю.Буряк (голова) та iн. - К., 2000. - (Хронiка: Укр. культурол. 

альманах). Т.1: Витт. 37 - 38. - 804. с. Т.2 : Витт. 39 - 40. - 798 с. 
26.Франко 1.Я. Наука i П взаемини з працюючими класами // 1. Франко; 

Зiбрання творiв: у 50-ти т. - Т. 45. Фiлософськi працi. - К.: Наук. думка, 
1986. - С. 24-40. 

27.Чижевський Д. Фiлософiя Г. С. Сковороди / Пiдготовка тексту й передне 
слово проф. Леонiда Ушкалова. - Харкiв: Прапор, 2004. - 272 с. 



28. Чорноморденко 1.В . Проблема iснувания знания за межами науки: 

Монографiя. - К.: КНУБА, 2005. -306 с. 
29.Чорноморденко 1.В. Позанауковi знания i культуротворчий процес: 

Монографiя. - К. : КНУБА, 2010. -360 с. 
30.Шваб К. Четверта промислова революцiя: як до неI готуватися 

[Електронний ресурс] / Клаус Шваб. - 2016. - Режим доступу до ресурсу: 

http://nuЬip.edu.ua/node/23076. 
31.Воронюк О.Л. Фiлософiя : пiдручник / О.Л. Воронюк. - 3-с вид., 

переробл. та допов. -К.: ВСВ «Медицина», 2018. -216 с. 
32.Данильян О.Г. Фiлософiя : пiдручник / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань. -

2-ге вид., переробл. i допов. -Харкiв: Право, 2018. -432 с. 
33.Шепетяк Олег, Шепетяк Оксана Фiлософiя: Пiдручник. - Львiв: Micioнep, 

2020. - 784 с. 

IНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ: 

1. Офiцiйний сайт НацiональноI бiблiотеки Украiни 1мею В.1. 
Вернадського https :// www.nbuv.gov. ua 
2. Електрона бiблiотека матерiалiв з фiлософiI Iнституту фiлософiI iм. 
Г.С.Сковороди https://www.filosof.corn.ua/links.htm 
3 .. http://library.knuba.edu.ua/ 

Питания до iспиту 

1. Поияття свiтогляду i його структура. Мiфологiчний та релiгiйний 
СВlТОГЛЯДИ. 

2. Виникнения фiлософiI. Фiлософський спосiб освоения дiйсностi. 
3. Предмет фiлософiI i П функцiI. 
4. Специфiка фiлософських свiтоглядних питань. Джерела фiлософського 

знания. 

5. Фiлософiя СтародавньоI IндiI. Основнi школи. Загальна 
характеристика. 

6. Фiлософiя Стародавнього Китаю. Основнi школи. Загальна 
характеристика. 

7. Фiлософiя давньоI Еллади /досократiвська доба/. 
8. Софiсти. Ix внесок у розвиток фiлософiI. 
9. Фiлософiя елеатiв /Парменiд, Зенон Елейський/, iсторичне значения. 
10. Вчення Платона про iдеальну державу. 
11. Вчення Платона про iдeI. 
12. Фiлософськi iдeI i погляди Демокрiта та Епiкура. 
13. Фiлософське вчення Арiстотеля. 
14. Римська фiлософiя: стоiцизм i скептицизм. 
15. Формувания середньовiчноI фiлософськоI думки. Фiлософiя i теологiя 

Аврелiя Августина. 

16. Фiлософськi погляди Фоми Аквiнського. 
17. Характернi риси фiлософiI епохи Вiдродження. 



18. Соцiальнi теорi1 епохи Вiдродження / Нiкколо Макiавеллi, Томас 
Мор, 

Томмазо Кампанелла/. 

19. Захiдно€вропейський ренесанс XVI-XVП ст. 
20. Змiст та мова ренесансного гуманiзму. 
21. Емпiричний напр ямок у фiлософi1 Нового часу. 
22. Рацiоналiстичний напрямок у фiлософi1 Нового часу. 
23. Людина та it буття в фiлософi1 Нового Часу (просвiтителi та 

французький матерiалiзм XVIII ст.). 
24. Сутнiсть «копернiканського перевороту» 1. Канта. 

Концепцiя свiту "речей для нас" i свiту "речей у собi". 
25. Фiлософський метод Г. Гегеля, його змiст. Основнi закони 

д1алектики. 

26. Гегель про свiтовий розвиток як iсторичний процес саморозвитку 
Абсолютно~ iде1 /духа/. Розробка Гегелем дiалектичного методу 
мислення. 

27. "Нова фiлософiя" Л.Фей€рбаха. Гуманiзм i критика релiгi1 
Л. Фей€рбахом. 

28. Культура укра:iнського барокко. Ки€во-Могилянська академiя /Петро 
Могила, Феофан Прокопович/. 

29. Фiлософiя Г.С.Сковороди. (Сковорода Г. "Наркiс"). 
30. Фiлософськi iде1 Т.Г. Шевченка, Л. Укра1нки, 1. Франка. 
31. Росiйська релiгiйна фiлософiя ХХ ст. /В.Соловйов, М.Бердя€в/. 
32. Сучаснi релiгiйно-фiлософськi вчення /неотомiзм, християнський 

еволюцiонiзм, персоналiзм/. 

33. Виникнення фiлософi1 марксизму. Вчення Маркса про людину i . . 
суспшьство, 1сторична доля марксизму. 

34. Фiлософiя Укра1ни в ХХ ст. 
35. Технiка. Технiчний прогрес i духовнiсть. 
36. lстина i заблудження. 
3 7. Фiлософiя софiстiв i Сократа. 
38. Буття свiту i буття людини. 
39. "Фiлософiя життя". Сутнiсть i специфiка. 
40. Буття духовного /сакральне i свiтське/. 
41. Фiлософiя як форма суспiльно:i свiдомостi. 
42. Еволюцiя поняття "матерiя". Фiлософське i наукове значения. 
43. Свiдомiсть як форма осво€ння людиною об'€ктивно1 дiйсностi. 
44. Соцiально-дiяльна суть людини. 
45. Свiдомiсть, несвiдоме, пiдсвiдоме. 
46. Bipa, надiя i любов - духовнi феномени людини. 
47. Свiдомiсть як спосiб творения. Властивостi свiдомостi. 
48. Екзистенцiалiзм. Основнi iде1, 1х актуальнiсть у сучасному життi. 
49. Людина: iндивiд, iндивiдуальнiсть, особистiсть. 
50. Проблема людини в icтopi:i фiлософi1. 
51. Феномен творчого процесу /гiпотеза, уявлення, iнту1цiя, фантазiя/. 



52. Проблеми фiлософсько'i антропологi'i. 
53. Глобальнi проблеми сучасностi. 
54. Сутнiсть та структура пiзнання. 
55. Схоластика. Номiналiзм i реалiзм. 
56. Мораль i полiтика. 
57. Проблема змiсту життя, смертi та безсмертя людини. 
58. Пiзнання. Форми освоения свiту. 
59. Наука i суспiльство. Сцiентизм i антисцiентизм. 
60. Емпiричнi та теоретичнi рiвнi наукового пiзнання. 
61. Iдея ноосфери В.I.Вернадського i П свiтоглядне значення. 
62. Поняття i суть творчостi. Форми творчостi. 
63. Iдеологiя. Роль iдeoлori'i в суспiльствi. 
64. Виникнення i закономiрностi розвитку науки. 
65. Роль науки в розвитку технiки. Iнформацiйна технiка i наука. 
66. Kaтeropi'i фiлософi'i, 'ix методологiчне значения. 
67. Рiвнi та методи наукового пiзнання. 
68. Iсторична необхiднiсть i свобода особистостi. Свобода i 

. . . 
вщповщальюсть. 

69. Сене icтopi'i i проблеми виживання людства. 
70. Соцiальнi функцi'i науки. Наука та цiнностi. 
71. Релiгiйна свiдомiсть та П специфiка. 

72. Дiалектика i метафiзика, iсторична доля. 
73. Поняття цiнностей. Типи цiннiсних орiентацiй. 
74. Поняття культури у фiлософiУ. Рiвнi культури. 
75. Iepapxiя цiнностей буття людини. 
76. Людина в свiтi культури. 
77. Спiввiдношення понять "свiтоглядна" i "наукова" картина свiту. 
78. Свiт повсякденностi /науковий, художнiй, релiгiйний/. 
79. Елiтарна i масова культура. 
80. Суспiльнi форми духовного /мораль, мистецтво, релiгiя/. 
81. Поняття суспiльства. Системна органiзацiя суспiльства i джерела П 

саморозвитку. 

82. Сучасна науково-технiчна революцiя i П соцiальнi наслiдки. 
83. Концепцiя iсторичного процесу розвитку суспiльства. 
84. Позитивiзм. Iсторичнi форми позитивiзму. 
85. Простiр i час. Соцiальний простiр i час. 

86. Поняття "цивiлiзацiя". Проблеми i перспективи сучасно'i цивiлiзацi'i. 
87. Технiка як продукт творчостi людини. Технiчний прогрес i 

духОВНlСТЬ. 

88. Футурологiя, П можливостi i межi. 
89. Свiтоглядна та наукова картина свiту. Суперечливiсть науково'i картини 

свпу. 

90. Системи природи i суспiльства: загальне, особливе i одиничне. 



В перелiк питань до iспиту можуть бути внесенi змiни рiшенням кафедри. 


