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ВСТУП 

 

1. Історична епоха: соціально-економічний, політичний, національний та духовний 

стан українського народу під пануванням Царської Росії та Австрії у другій 

половині ХІХ – на початку ХХ ст.  

2. Життя, творчість та діяльність І.Франка. 

3. Основні засади світогляду І.Франка: народ – основний стимул і невичерпне 

джерело творчості; свобода народу – визначальна мета діяльності; служіння 

народові – найвищий обов’язок. 

4. Етапи розвитку світогляду І.Франка. 

5. Духовна творчість І.Франка і соціально-політичне та національне визволення 

українського народу. 

6. І.Франко – поет, письменник, учений, мислитель, громадсько-політичний діяч. 

 

ТЕМА 1. І.Франко про антропологізм як філософський принцип пояснення суспільного 

розвитку. 

1. І.Франко про фізичні та антропологічні науки. 

2. Антропологічна суть джерела суспільного розвитку. 

3. Антропологічне пояснення суспільного розвитку. 

4. Наукове знання і суспільне буття народу. 

 

ТЕМА 2. І.Франко про етнос, народ, націю як антропологічний феномен. 

1. І.Франко про історичну перспективу формування і розвитку української нації. 

2. Національна ідея як антропологічний вияв екзистенційної сутності українського 

народу. 

3. І.Франко про погляди М.Драгоманова на національне питання. 

4. Українська національне ідея і полеміка “між своїми”. 

 

     ТЕМА 3. Соціальні вимоги як атрибути антропологічної сутності людини. 

1. Свобода як суспільний атрибут антропологічного єства людини і народу. 



2. Рівність як антропологічна проблема. 

3. Братерство як принцип відношення між людьми і народами. 

4. Соціалізм – не панацея від усіх бід. 

 

ТЕМА 4. І.Франко про денаціоналізацію українського народу як реалізацію політики 

та ідеології антропологічного винищення. 

1. Русифікація – нищення українського народу, його мови та культури, українства 

загалом. 

2. Галицьке москвофільство – внутрішній руйнівний чинник українства. 

3. Пролетарський інтернаціоналізм – засіб денаціоналізації та русифікації 

українського народу. 

 

 

ТЕМА 5. І.Франко про розвиток  історії як антрпогенетичний процес. 

1. І.Франко про історію як науку. 

2. Що таке поступ? 

3. Еволюція та революція. 

4. Суть демократизму. 

 

     ТЕМА 6. Погляди І.Франка на релігію у контексті Старого Заповіту. 

1. Гебреї та біблійне представлення. 

2. Історія Мойсеєвих книг (“П’ятикнижжя”). 

3. Старозавітнє вчення про Бога (Ягвег). 

4. Перше біблійне оповідання про сотворення світу. 

5. Друге біблійне оповідання про сотворення світу. 

 

     ТЕМА 7. Погляди І.Франка на ідею Бога. 

1. Ягвег і “creatio ex nibilo”. 

2. Осягнення “найвищого Духа”. 

3. “Найвищий Дух” і християнський “Бог-Отець”. 

  

ТЕМА 8. І.Франко про християнство і християнську Церкву. 

1. Історична роль християнства як вчення. 

2. Церква в історії християнства. 

  



ВИСНОВКИ: історичне значення філософського вчення І.Франка. 
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