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Інформація про курс Дисципліна «Історія світової філософії» є нормативною дисципліною зі спеціальності «культурологія» для 

освітньої програми бакалавр, яка викладається у ІІІ семестрі в обсязі 5-ти кредитів за ECTS 

 

Коротка анотація курсу Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб 

розуміти витоки сучасної філософії та закономірності еволюції філософських знань. Тому у курсі 

представлено як огляд концепцій філософів, так і процесів та інструментів, які потрібні для реконструкції 

зв’язку між зовнішніми та внутрішніми умовами пізнавального процесу і створюваними у цих умовах 

філософськими концепціями 

Мета та цілі курсу Метою вивчення дисципліни «Історія світової філософії» є ознайомлення студентів із специфікою 

філософського світоглядного освоєння людиною дійсності; історією виникнення і розвитку філософських 

ідей; із філософськими концепціями, основними  теоретичними проблемами світової філософії та її 

поняттєвим апаратом; сформувати у студентів філософську культуру мислення, шляхом долучення їх до 

світоглядної та методологічної культури 

Література для вивчення 

дисципліни 

Основна література:  

1. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. - К.: Либідь, 2001. - 408 с. Режим доступу: 

https://www.twirpx.com/file/1984053/ 

2. Волинка Г. І., Гусєв В. І., Мозгова Н. Г. та ін. Історія філософії в її зв’язку з освітою: Підручник. За ред. 

Г. І. Волинки. – К.: Каравела, 2006. Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/2354420/ 

3. Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: Підручник / Г.І.Волинка, В.І.Гусєв, І.В.Огородник, 

Ю.О.Федів; За ред.. Г.І.Волинки. – К., 1999. – 624 с. 

4. Гусєв В. А. Історія західноєвропейської філософії ХV-ХVІІ ст. – К., 1992. 

5. Захара І. С. Лекції з історії філософії. – Львів: Видавництво ЛБА, 1997. Режим доступу:  

6. http://194.44.152.155/elib/local/sk708619.pdf 

7. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін..; за ред. В.І.Ярошовця. – К.:  Вид. 

https://www.twirpx.com/file/1984053/
https://www.twirpx.com/file/2354420/
http://194.44.152.155/elib/local/sk708619.pdf


ПАРАПАН, 2002. – 774 с. Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Yaroshovets_Volodymyr/Istoriia_filosofii/ 

8. Кондзьолка В. В. Нариси історії античної філософії. – Львів, 1993. Режим доступу: 

https://chtyvo.org.ua/authors/Kondzolka_Volodymyr/Narysy_istorii_antychnoi_filosofii/ 

9. Кондзьолка В.В. Філософія і її історія. – Львів, 1996. – С. 3-89. 

10. Кремень В. Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. 

Режим доступу: https://studentbooks.com.ua/content/view/1356/1/ 

11. Пашук А. Нариси з історії філософії Середніх віків: навчальний посібник. – Львів, 2007. 

12. Петрушенко В. Л. Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти I–IV рівнів акредитації. – 

К.: “Каравела”; Львів: “Новий світ–2000”, 2001. Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/1073303/ 

13. Рассел Б. Історія західної філософії. –  К., 1995. Режим доступу: http://litopys.org.ua/russel/rus.htm 

14. Реале Дж., Антисери Д. Западноевропейская философия от истоков до наших дней. – СПб., 1995. – Т.1-4. Режим 

доступу: 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/antiseri_reale_zapadnaja_filosofija_ot_istokov_do

_nashikh_dnej/27-1-0-860 

15. Татаркевич В. Історія філософії. – У 3-х т. – Львів, 1997. Режим доступу: 

https://chtyvo.org.ua/authors/Tatarkevych_Vladyslav/Istoriia_filosofii_T_3_Filosofiia_XIX_stolittia_i_novitnia/ 

16. Філософія Стародавнього світу: Читанка з історії філософії: у 6 кн./ За ред. Г. І. Волинки. – К., 1992. – Кн.1. Режим 

доступу: https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/chitanka-istoriji-filosofiji-1-filosofiya-

starodavnogo-svitu-volinka 
 

Додаткова література: 

 
17. Асмус В.Ф. Античная философия: 3-е изд . – М.: Высш. шк., 1999.— 400 с. Режим доступу: http://www.logic-

books.info/sites/default/files/asmus._antichnaya_filosofiya_1999.pdf 

18. Лосев А. Ф. История античной эстетики (в 8-ми томах). – Т.1. Ранняя классика. – М: ACT; Х.: Фолио, 2000. – 624 с. 

Режим доступу: 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/losev_a_f_istorija_antichnoj_ehstetiki_v_8_tomakh_t_1_rann

jaja_klassika_2000/7-1-0-1758 

19. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии: Учеб. пособие для филос. фак. и отделений ун-тов. – М.: Высш. 

школа, 1981. – 374 с. Режим доступу: 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/chanyshev_kurs_lekcij_po_drevnej_filosofii/27-1-

0-1263 

20. Адо П. Що таке антична філософія? / Переклад з французької С.Л. Йосипенка. — К: Новий Акрополь, 2014. – 428 

с. Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Ado_Pier/Scho_take_antychna_filosofiia7/ 

21. Антология мировой философии. – Т. 1, Философия древности и средневековья, ч. 1 : В 4 т. / Ред.-сост. тома и авт. 

вступ. ст. В. В. Соловьев. — М. : Мысль, 1969. – 576 с. Режим доступу: 

http://cxyshadr.ru/uploads/file/sharko/antologiya_filosofii__drevnost_i_srednevekove__ch_1.pdf 

https://chtyvo.org.ua/authors/Yaroshovets_Volodymyr/Istoriia_filosofii/
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22. Арістотель. Політика / Пер. з давньогрецької, авт. передм. О. Кислюк. – К.: Основи, 2000. – 239 с. Режим доступу: 

http://litopys.org.ua/aristotle/arist.htm 

23. Арістотель. Нікомахова етика / Пер. В. Ставнюк. — К.: Аквілон-Плюс, 2002. — 480 с. Режим доступу: 

http://www.ae-lib.org.ua/texts/aristoteles__nicomachean_ethics__ua.htm 

24. Арістотель. Метафізика; Політика. Читанка з історії філософії: в 6-ти кн. — Кн. 1. Філософія стародавнього світу / 

Під ред. Г. І. Волинки. — К.: Довіра, 1992. — 207 с. Режим доступу: 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/chitanka-istoriji-filosofiji-1-filosofiya-starodavnogo-svitu-

volinka 

25. Богомолов А.С. Античная философия. – М.: Высш. шк., 2006. – 390 с. Режим доступу: https://sci.house/filosofiya-

antichnaya-scibook/antichnaya-filosofiya.html 

26. Виндельбанд В. История древней философии / Пер. с нем. под ред. А.И. Введенского. – Киев: "Тандем", 1995. – 368 

с. Режим доступу: https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/vindelband_v_istorija_drevnej_filosofii/7-

1-0-5140 

27. Джохадзе Д.В. Основные этапы развития античной философии. – М.: Наука, 1977. – 295 с. Режим доступу: 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/dzhokhadze-osnovnye-etapy-razvitiya-antichnoj-filosofii 

28. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Ред. тома и авт. вступ. ст. А. Ф. Лосев; 

Перевод М. Л. Гаспарова.— 2-е изд.— М.: Мысль, 1986.— 571 с. Режим доступу: 

https://imwerden.de/pdf/diogen_laertsky_o_zhizni_ucheniyakh_i_izrecheniyakh_filosofov_1986_text.pdf 

29. Кессиди Ф. От мифа к логосу: Становление греческой философии. – СПб.: Алетейя, 2003. — 360 с. Режим доступу: 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/kessidi_mifa_logosu_stanovlenie_grecheskoj_filosofii_2003/

7-1-0-5043 

30. Конрад М. Нарис історії стародавньої філософії. – Рим, 1974. – 396 с. 

31. Платон. Діалоги / Пер. з давньогр. – К: Основи, 1999. – 395 с. Режим доступу: 

http://chtyvo.org.ua/authors/Plato/Dialohy/ 

32. Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. — 576 с. Режим 

доступу: https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/trubetskoj-kurs-istorii-drevnej-filosofii-1997 

33. Фрагменты ранних греческих философов (Часть I). 

От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики / Лебедев А. В. (составитель). – М.: Наука, 1989. – 576 

с. Режим доступу: 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/fragmenty_rannikh_grecheskikh_filosofov_chast_i_ot_ehpich

eskikh_teokosmogonij_do_vozniknovenija_atomistiki/7-1-0-204 

 

Тривалість курсу 150 год. 
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Обсяг курсу 48 аудиторних годин (16 год. – лекції, 32 год. семінарські заняття), 102 год. – самостійна робота 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення курсу «Історія світової філософії» студент буде 

знати: основні теоретичні положення філософських концепцій  світової філософії; інтерпретації тих чи 

інших світоглядних проявів з відповідними філософськими концепціями; закономірності розвитку 

філософії та різних чинників, які впливають на нього; сутність та специфіку історико-філософського 

знання, його значення для  сучасної культури; основні підходи, методології у розумінні філософських 

проблем в контексті історико-філософського осмислення; поняттєво-категоріальний апарат історико-

філософського знання; головні проблеми та домінуючі ідеї світової філософії; 

вміти: критично аналізувати світоглядні концепції; формувати науково обґрунтований несуперечливий 

світогляд та укладати його в компактну форму філософської концепції; свідомо встановлювати 

відношення підпорядкування фахових знань більш загальним філософським концепціям; творчо 

аналізувати явища і процеси навколишньої дійсності 

Ключові слова Антична філософія; філософія Середніх віків; філософія епохи Відродження; філософія Нового часу; 

філософія епохи Просвітництва; німецька класична філософія; посткласична філософія; новітня філософія 

Формат курсу Очний, проведення лекцій, семінарських занять та консультацій для кращого розуміння тем 

Теми Теми курсу подано у додатку (схемі курсу)* 

Підсумковий контроль, 

форма 

Екзамен у 3 семестрі  

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу «Історія світової філософії» студенти потребують базових знань із всесвітньої історії 

та історії світової культури  



Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Лекції, групові проекти, дискусії, презентації 

Необхідне обладнання Мультимедійний проектор для демонстрування презентацій; програмне забезпечення для використання 

ресурсів електронного курсу в системі Moodle; технічне обладнання та програмне забезпечення для 

проведення онлайн консультацій (Microsoft Teams) 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співідношенням:  

• семінарські заняття : 40% семестрової оцінки;  

• контрольні заміри (модулі): 10% семестрової оцінки;  

 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки.  

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Складовими поточної успішності у 3 семестрі є такі види робіт: семінарські заняття (усні відповіді), 

написання рефератів (творчих робіт), написання контрольно-модульних робіт (розгорнуті питання та 

тести). 

Семінарське заняття:  

вимоги до учасників семінарського заняття: обов’язково прочитати текст першоджерела та рекомендовану 

додаткову літературу; підготуватися до виступу з кожного питання плану семінарського заняття; 

рекомендовано виступати не з місця, а перед усією аудиторією; викладати думки своїми словами, а не 

завченими фразами, формулюваннями; будувати виступ згідно з планом, користуючись конспектом лише 

в разі цитування першоджерел; враховувати, що кожен виступ має складатися з трьох частин: вступу, 

основної частини і висновку; задати колегам додаткові запитання; формулювання своєї позиції 

розпочинати словами «я стверджую, що...», «я вважаю, що», «моя позиція з цього питання така»; для 



підтвердження або ж спростування тієї чи іншої тези наводити аргументи (цитати з тексту першоджерела, 

або думки, істинність яких обґрунтована). 

Реферат (творча робота):  

методичні вказівки до написання реферату (творчої роботи): реферат повинен складатися зі: змісту, 

вступу, основної частини (розділи), висновків, списку використаної літератури. У вступі необхідно: а) 

обґрунтувати актуальність обраної теми; б) показати ступінь розробленості даної теми; в) сформулювати 

завдання дослідження. В основній частині потрібно подати короткі біографічні відомості про мислителя, 

передати зміст його основних ідей, показати їх актуальність. У висновках потрібно підсумувати 

результати дослідження. Список використаної літератури оформити відповідно до вимог. Обсяг реферату 

10-12 сторінок, друкований (формат А-4; інтервал 1; розмір шрифту – 14). 

Контрольно-модульні роботи можуть бути у вигляді питань, які потребують розгорнутих відповідей і 

змістовно стосуються теми, підсумком якої і є контрольна робота. Контроль знань може відбуватися і 

шляхом тестування, яке також є підсумковим стосовно певної теми.   

Поточна успішність за семестр вираховується наступним чином. Усі студенти (окрім тих, які навчаються 

за індивідуальним планом) зобов’язані упродовж семестру відвідувати лекції, активно працювати на 

семінарських заняттях, писати реферати (чи творчі роботи) та контрольно-модульні завдання. 

Іспит: 

підсумковою формою семестрового контролю  у 3 семестрі з дисципліни «Історія світової філософії» є  

іспит (оцінюється максимально 50 балів), який дасть змогу оцінити системне засвоєння навчального 

матеріалу студентами. Питання на іспит складено відповідно до тем робочої навчальної програми курсу 

«Історія світової філософії» для студентів філософського факультету (спеціальність «культурологія»), а 

також тем, запропонованих на  самостійне опрацювання. 

Академічна доброчесність: роботи студентів повинні бути їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 



недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Студенти повинні відвідувати усі лекції і практичні 

заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх видів письмових 

робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на семінарському занятті, самостійній роботі та 

бали підсумкового контролю (іспит). При цьому обов’язково враховується присутність на заняттях та 

активність студента під час семінарського заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в 

цілях, не пов’язаних із навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і 

т. ін. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до екзамену 1. Предмет та завдання історії філософії. 

2. Періодизація історії філософії. 

3. Становлення філософських поглядів у країнах Стародавнього Сходу. 

4. Філософія Стародавньої Індії. 

5. Ортодоксальні філософські школи Стародавньої Індії. 

6. Неортодоксальні філософські школи Стародавньої Індії. 

7. Індійські веди та їх тлумачення в брахманах та упанішадах. 

8. Філософія школи н’яя. 

9. Філософія школи санкх’я. 

10. Школа йоги. 

11. Філософія Буддизму. 

12. Філософське вчення Конфуція. 



13. Філософія послідовників Конфуція: філософія Мен Цзи. 

14. Філософія послідовників Конфуція: філософія Сюнь Цзи. 

15. Філософія моїстів. 

16. Філософська школа законників (легістів). 

17. Основні принципи філософії даосизму. 

18. Завершення “золотої доби” китайської філософії (перша культурна революція). 

19. Основні періоди розвитку античної філософії. 

20. Натурфілософія мілетської школи (Фалес, Анаксімандр, Анаксімен). 

21. Філософське вчення Геракліта Ефеського. 

22. Характеристика італійської філософії. 

23. Філософія піфагорійців. 

24. Філософське вчення елеатів (Парменід, Зенон Елейський). 

25. Апорії Зенона Елейського. 

26. Філософія Емпедокла. 

27. Філософське вчення Анаксагора. 

28. Атомістична філософія Демокріта. 

29. Софістика як явище культури і філософський напрямок. 

30. Філософія софістів (Протагор, Горгій). 

31. Філософія Сократа. 

32. Сократівська іронія і маєвтика як складові елементи діалогічного методу. 

33. Малі сократичні школи. 

34. Об’єктивний ідеалізм Платона. 

35. Гносеологія Платона. 

36. Докази безсмертя душі у філософії Платона (за діалогом Платона «Федон»). 

37. Філософське вчення Арістотеля. 

38. Вчення Арістотеля про діалектику матерії та форми. 

39. Сутність речей та її розгортання (ентелехія). Чотири причини становлення речі. 

40. Критика Арістотелем учення Платона про ідеї. 

41. Основні риси елліністичної (післяарістотелівської) філософії. 

42. Основні філософські школи в період еллінізму. 

43. Епікур і його філософське вчення. 



44. Матеріалізм Тіта Лукреція Кара (за твором “Про природу речей”). 

45. Філософія стоїків. 

46. Античний скептицизм (Піррон). 

47. Еклектизм. 

48. Неоплатонізм Плотіна. 

49. Загальні риси середньовічної філософії. 

50. Біблійна основа середньовічної філософії: екзегетика Філона Олександрійського. 

51. Основні етапи середньовічної філософії. 

52. Патристика та її місце у розвитку християнської філософії. 

53. Східна апологетика. Юстин Мученик. 

54. Олександрійська богословська школа. Климент Олександрійський. 

55. Східна апологетика. Оріґен. 

56. Західна апологетика. Тертуліан. 

57. Каппадокійські отці церкви. Аврелій Августин. 

58. Проблема віри і розуму у філософії Августина. 

59. Теорія ілюмінації Августина. 

60. Проблема добра і зла у філософії Августина. 

61. Боецій і його філософське вчення. 

62. Псевдо-Діонісій та «Ареопагітики». 

63. Схоластика. 

64. Реалізм і номіналізм у середньовічній філософії. 

65. Філософія Ансельма Кентерберійського. 

66. Номіналізм Іоана Росцеліна. 

67. Філософія Авіценни. 

68. Філософське вчення Аверроеса. 

69. Основні проблеми філософського вчення Томи Аквінського. 

70. Тома Аквінський про співвідношення віри та розуму. 

71. Докази існування Бога у філософії Томи Аквінського. 

72. Проблема пізнання у філософії Томи Аквінського. 

73. Основні риси  та періодизація філософії епохи Відродження. 

74. Гуманістичні ідеї у творчості Ф. Петрарки. 



75. Філософія Миколи Кузанського. 

76. Пантеїстична натурфілософія Джордано Бруно. 

77. Загальні риси філософії Нового часу. 

78. Вчення Бекона про «форми» і «природи».  

79. Вчення Бекона про індукцію як метод дослідження «форм».  

80. Гносеологія Ф.Бекона. 

81. Філософія Томаса Гоббса.  

82. Вчення Локка про матерію.  

83. Критика Локком «вроджених ідей» Декарта.  

84. Гносеологія Локка: три види пізнання (інтуїтивне, демонстративне, сенсетивне).  

85. Раціоналізм Рене Декарта.  

86. Чотири правила дедуктивного методу Р.Декарта.  

87. Принцип універсального сумніву Р.Декарта. 

88. Дуалізм картезіанської філософії. 

89. Гносеологія Р.Декарта. 

90. Філософія Блеза Паскаля. 

91. Філософія Ніколя Мальбранша. 

92. Вчення Б. Спінози про субстанцію. 

93. Теорія пізнання Спінози. 

94. Вчення про монади Г. Ляйбніца. 

95. Суб’єктивний ідеалізм Дж. Берклі. 

96. Скептицизм і агностицизм Д. Г’юма. 

97. Філософське вчення Джона Толанда. 

98. Моральна філософія Шефтсбері. 

99. Філософія Вольтера. 

100. Філософія Руссо. 

101. Філософія просвітництва в Німеччині. 

102. Філософія І. Канта. 

103. Філософія Фіхте. 

104. Філософське вчення Шеллінга.  

105. Об’єктивний ідеалізм Геґеля.  



106. Антропологічний принцип філософії Фоєрбаха.  

107. Перший позитивізм. Огюст Конт. Програма «позитивної філософії».  

108. Теорія пізнання Герберта Спенсера. 

109. Другий позитивізм (емпіріокритицизм).  

110. Радикальний емпіризм Ернста Маха.  

111. Конвенціоналізм Анрі Пуанкаре.  

112. Третій позитивізм (неопозитивізм).  

113. Логічний атомізм Бертрана Рассела.  

114. Людвіг Вітґенштайн: філософія як аналіз різних способів вираження дійсності (наука, 

мистецтво, містичне споглядання).  

115. Неокантіанство.  

116. Баденська школа: Вільгельм Віндельбанд.  

117. Марбурзька школа: Герман Коген.  

118. Неогеґельянство.  

119. Персоналізм Дж. Ройса.  

120. Історицизм Р. Дж. Колінгвуда.  

121. Метафізика Шопенгауера.  

122. Філософія «безсвідомого» Гартмана.  

123. Філософія Фрідріха Ніцше. 

124. «Філософія життя». В. Дільтей.  

125. Філософія трагедії Г. Зіммеля.  

126. Філософія історії Освальда Шпенглера.  

127. Інтуїтивізм Анрі Бергсона. 

128. Філософія неотомізму.  

129. Філософія Жака Марітена.  

130. Філософія психоаналізу. Зігмунд Фройд.  

131. Феноменологія.  

132. Філософія Е. Гуссерля.  

133. Філософське вчення Сьорена К’єркеґора.  

134. Філософія Мартіна Гайдеґґера.  

135. Екзистенційна філософія Карла Ясперса.  



136. Філософія Жана-Поля Сартра.  

137. Філософія Альбера Камю. 

138. Філософія Чарлза Пірса. 

Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

 

 

   


