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Інформація про курс Курс “Соціальна філософія” дасть студентам можливість набути знання з найбільш впливових 

теоретичних парадигм соціальної філософії ХХ ст., базових категорій та понять, основні теоретичні проблеми та 

методи соціальної філософії.  

  Курс “Соціальна філософія”  тісно пов’язаний з іншими курсами теоретичними і практичними курсами, які 

пропонуються в межах бакалаврської програми з філософії, філософії історії, гендерної філософії, філософії релігії, 

філософської антропології, соціології та інших. 

 

Коротка анотація курсу Курс «Соціальна філософія» є базовим для спеціалізації 033 «філософія» при підготовці бакалавра. 

Запропонований курс поглиблює теоретичну базу фахової освіти філософа-бакалавра. Дисципліна базується на 

наявних у студентів загальногуманітарних знаннях та компетенціях, засвоєних при вивченні основних навчальних 

дисциплін підготовки студента філософа.  

Мета та цілі курсу Метою даного курсу є: 

 систематизація  слухачами знань з історії та теорії соціальної філософії, її основних понять і методологічних 

принципів, класичними і сучасними теоріями, методами. 

 критичне розуміння  класичних, некласичний та посткласичних соціально-філософських теорій XIX-XX cт. 

та оцінка можливостей використання цих теорій для аналізу соціальних явищ сучасного українського 

суспільства. 

 розвиток  філософського типу мислення студентів, яке має бути застосоване при роботі над індивідуальними 

соціально-філософськими дослідженнями: курсовими роботами, есе та інше.   

 

Завданнями, які студенти мають виконати в межах курсу є: 

 ознайомлення з основними категоріями та поняттями соціальної філософії; 

 вдосконалення знання праць провідних соціальних філософів XIX- XX ст.; 

 

Література для вивчення 

дисципліни 

 

1. Бубер М. Два образа веры. М., 1995. С.233-341 

2. Вячеслав Липинський та його доба. К., 2010. С. 92-215. 

3. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. К., 1994. 

4. Геллнер 3. Условия свободи: гражданское общество и его исторические соперники // Знание - сила. 

1996. № 2, 4-7. 



5. Донцов Д. Націоналізм. Торонто. Львів, 1966. 

6. Еллюль Ж. Техніка, або виклик століття//Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія: Навч. 

посібник К., 1996. С.25-58.  

7. Кульчицький О. Введення у проблематику сутності філософії // Сутність філософії. Париж, Мюнхен, 

1981.С.1-87. 

 

8. Маритен Ж. Интегральный гуманизм// Маритен Ж. Философ в мире. М., 1994  

9. Маркузе Г. Одновмірна людина //Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія: Навч. 

посібник К., 1996. С.87-135. 

10. Ортега-і-ГассетХ. Бунт // Ортега-і-ГассетХ. Вибрані твори. К., 1994. С. 15-139. 

11. Мемфорд Л. Міф про машину. Техніка і розвиток людини////Сучасна зарубіжна соціальна філософія. 

Хрестоматія: Навч. посібник К., 1996. С.58-87.  

12. Поппер К. Гегель і новий трибалізм//Відкрите суспільство та його вороги К., 1994. С.34-90. 

13. Поппер К. Злиденність "історицизму. К., 1996. 

14. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987. 

15. Уинч П. Идея социальной науки. М., 1996.С.3-104. 

16. Фуко М. Репресивна гіпотеза/ Історія сексуальності.  Харків,1997. Т.1. С.77-112.  

17. Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. СПб. 1997.   

18. Шеллер М. Положение человека в космос//Шеллер М. Избранное М., 1994 С. 129-192 

19. Шюц А. Смысловое строение социального мира//Избранное: Мир светящийся смыслом. М., 2004. 

С.735-956. 

 

Тривалість курсу __90__год 



Обсяг курсу __90___год аудиторних 

З них __32___годин лекцій 

__32___годин практичних занять 

_26___годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

 
В результаті вивчення даного курсу студент повинен: 

              знати:  

 основні категорії та поняття соціальної філософії.  

 праці провідних соціальних філософів XIX- XX ст.; 

               вміти:  

 здобудуть досвід участі в дискусіях з питань  історії та теорії соціальної філософії;  

 зможуть виявляти причини та джерела виникнення соціальних конфліктів та шукати адекватні шляхи їх вирішення; 

 вдосконалять свої навички критичного осмислення класичних соціально-філософських теорій; 

 навчиться толерантно захищати свою позицію в теоретичній дискусії;  

 навчиться самостійно готувати матеріали для власних лекцій та семінарських занять та курсових робіт з соціальної 

філософії; 

 вдосконалять усні навички і якість міжособистісного спілкування. 

 

 

 

Формат курсу Очний 

теми 
ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий контроль, 

форма 

екзамен 



Пререквізити 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань  з філософії, філософії історії, гендерної філософії, 

філософії релігії, філософської антропології, соціології та інших  дисциплін. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Презентації 

Лекції 

Колаборативне навчання 

Дискусії 

 

Необхідні обладнання Проектор 

Роздатковий матеріал 

Навчальний посібник 

Навчально-методичні рекомендації 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

10 балів – МК  

10 балів  - індивідуальне завдання та ведення тематичного словника 

30 балів  - виступи на сем. заняттях. 

50 балів – за екзамен 

Питання до заліку чи 

екзамену 

1. Соціальна філософія в системі гуманітарних наук.  

2. Предмет соціальної філософії. 

3. Соціальна філософія і наука. 

4. Головні методологічні принципи та категорії соціальної філософії. 

5. Соціально-філософська   проблематика   в   античній   та середньовічній  філософській традиції. 

6. Соціально-філософські пошуки філософів доби Відродження та Нового часу. 

7. Теорія суспільного договору та громадянського суспільства в концепціях просвітителів. 

8. Соціальна філософія марксизму: здобутки і втрати. 

9. Соціальні пошуки школи "філософія життя". 

10. Проблеми   соціальної  філософії  в   неокантіанстві  та неогеґельянстві. 

11. З.Фройд та його послідовники як соціальні мислителі. 

12. "Бунт мас" Х.Ортеги-і-Гасета.  

13. Екзистенціалізм: філософія культури . 

14. Соціально-філософська проблематика у феноменології. 

15. Технократичні концепції суспільства. 



16. Соціальна філософія франкфуртської школи. 

17. "Одновимірна людина" Г.Маркузе 

18. "Феномен людини" П. Тейяра де Шардена. 

19. Соціальна філософія неотомізму. 

20. "Відкрите суспільство та його вороги" К. Поппера. 

21. Проблема влади в концепції М.Фуко. 

22. Постмодерн і сучасна західна соціальна філософія. 

23. Соціально-філософські пошуки українських мислителів епохи  

24. Відродження та Просвітництва.Кирило-Мефодіївське товариство:  філософія  української національної ідеї.  

25. Київська релігійно-філософська школа (П.Юркевич). 

26. Соціальна філософія М.Драгоманова та І. Франка. 

27. Політична філософія В. Липинського та Д. Донцова. 

28. Соціально-філософські пошуки українських вчених в еміграції. 

29. Ідеологізація соціально-філософської проблематики і криза соціального мислення в радянську добу. 

30. Соціальна філософія М.Драгоманова та І. Франка. 

31. Політична філософія В. Липинського та Д. Донцова. 

32. Соціально-філософські пошуки українських вчених в еміграції. 

33. Філософсько-світоглядний зміст ставлення суспільної людини до природи, його специфіка і значення для сучасної науки і 

практики. 

34. Природа і світ як біо- і ноосфера. 

35. Екологічна проблема та її глобальний характер. 

36. Демографічна проблема: соціально-філософський вимір.Історичний генезис соціальних спільностей людей. 

37. Особливості розвитку етнічних спільностей. 

38. Основні теоретичні підходи до розуміння нації. 

39. Нація як суб'єкт історичного розвитку. 

40. Людина як предмет філософської рефлексії. 

41. Природа і сутність людини. 

42. Основні доктрини антропогенезу. 

43. Основні закономірності історичного розвитку особистості. 

44. Віра як феномен. Філософська та релігійна віра. 

45. Філософська антропологія як напрям філософії XX ст. 

46. Філософська антропологія як метод пізнання реальності. 

47.  Антропологічні пошуки М. Шелера. 

48.  «Становище людини в космосі» М.Шелера 

49.  Антропологічна філософія М. Бубера.  

50. Міф як соціальний, культурний та антропологічний феномен. 

51. Соціальна міфологія XX ст. 

52. Персоналістська тенденція в українській філософській традиції. 



53. Теорія цінностей: аксіологія етапи становлення. 

54. Проблема співвідношення потреб, інтересів і цінностей. 

55. Духовне життя суспільства як підсистема соціуму. 

56. Специфіка релігійного, художнього, морального та філософського освоєння дійсності. 

57. Поняття духовної культури суспільства. 

58. Сутність культури, її функції, роль в житті суспільства та особистості. 

59. Українська національна культура в контексті надбань світової цивілізації. 

60. Соціально-філософський зміст понять «наука і техніка». 

61. Наука як об’єкт філософського аналізу. 

62. Техніка як об'єкт філософського аналізу.  

63. Походження і природа техніки. 

64. Соціальні наслідки інформативно-технологічної революції. 

65. Специфіка і статус філософського осмислення економіки. 

66. Філософія і соціологія економічного життя.  

67.  Політика як предмет філософської рефлексії. 

68. Проблема становлення концепції громадянського суспільства в західній та українській соціально-філософській думці. 

69. Демократія, авторитаризм, тоталітаризм.  

70. Політична культура: проблеми і суперечності її становлення в Україні. 

71. Побудова теоретичних моделей майбутнього розвитку суспільства. 

 

Опитування  Анкета-оцінка з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

  



ДОДАТОК 

Схема курсу  

 
Тиж. / дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Матеріали Література.*** 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, год Термін виконання 

Тиж. 1. 

01 вересня 

2 акад. год.  

Тема 1. Соціальна філософія як 

соціогуманітарна дисципліна.  
 

Традиційне філософування та 

соціально-філософська проблематика. 

Гуманістична спрямованість соціальної 

філософії. Поняття предмету соціальної 

філософії Соціальна філософія як 

систематизація соціальних проблем в 

історії філософії.. Соціальна філософія і 

наука. Соціальна філософія в системі 

гуманітарних наук. Співвідношення 

соціальної філософії та соціальної пси-

хології, соціології, історії, релігієзнавства, 

політології, правознавства, антропології, 

культурології та ін. Методологічні засади, 

принципи і категорії соціальної філософії. 

Функції соціальної філософії та 

зростання її значення у процесах 

державотворення в Україні.   

 

Лекція  

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Індивідуальне 

завдання 

Ведення 

тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

  

Тиж. 1. 

02 вересня 

2 акад. год. 

Тема 1. Соціальна філософія як 

соціогуманітарна дисципліна.  

 

Традиційне філософування та соціально-

філософська пробле¬матика. 

Гуманістична спрямованість соціальної 

Семінарське 

заняття 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Підготовка 

авторської анкети 

Проведення 

дослідження 

 



філософії. Поняття предмету соціальної 

філософії Соціальна філософія як 

систематизація соціальних проблем в 

історії філософії.. Соціаль¬на філософія і 

наука. Соціальна філософія в системі 

гуманітарних наук. Співвідношення 

соціальної філософії та соціальної 

пси¬хології, соціології, історії, 

релігієзнавства, політології, право-

знавства, антропології, культурології та 

ін. Методологічні засади, принципи і 

категорії соціальної філософії. 

Функції соціальної філософії та зростання 

її значення у процесах державотворення в 

Україні.   

Тиж. 2. 

08 вересня 

2 акад. год. 

Тема 2. Історична ґенеза соціальної 

філософії 

Соціально-філософські погляди 

мислителів Стародавнього Сходу. Природа 

суспільства і людини, проблема держави у 

мислителів Стародавньої Греції та Риму. 

Обґрунтування космосу, людини та 

суспільства в епоху середньовіччя. 

Соціально-філософські погляди мислителів 

доби Відродження та Нового часу. 

Просвітительство та теорії суспільного 

договору. Соціально-філософські погляди 

І.Канта і Г. Геґеля. Соціальна філософія 

марксизму та її критики. Соціальні пошуки 

школи "філософії життя". Проблеми 

соціальної філософії в неокантіанстві та 

неогеґельянстві. 

Лекція  

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Індивідуальне 

завдання 

Ведення 

тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тиж. 2. 

09 вересня 

2 акад. год. 

Тема 1. Соціальна філософія як 

соціогуманітарна дисципліна.  

 

Традиційне філософування та соціально-

філософська пробле¬матика. 

Гуманістична спрямованість соціальної 

філософії. Поняття предмету соціальної 

філософії Соціальна філософія як 

систематизація соціальних проблем в 

історії філософії.. Соціаль¬на філософія і 

наука. Соціальна філософія в системі 

гуманітарних наук. Співвідношення 

соціальної філософії та соціальної 

пси¬хології, соціології, історії, 

релігієзнавства, політології, право-

знавства, антропології, культурології та 

ін. Методологічні засади, принципи і 

категорії соціальної філософії. 

Функції соціальної філософії та зростання 

її значення у процесах державотворення в 

Україні.   

Семінарське 

заняття 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Підготовка 

авторської анкети 

Проведення 

дослідження 

 

Тиж. 3. 

15 вересня 

2 акад. год. 

Тема 5. Соціальна філософія К.Поппера. 

  

 Становлення К.Поппера як 

мислителя. К.Поппер і неопозитивізм. 

Концепція відкритого суспільства: 

А.Бергсон, К.Поппер, Дж.Сорос. «Відкрите 

суспільство та його вороги»:  від Платона 

до Маркса. Критика закритого суспільства 

Г.Гегеля. «Злиденність історицизму»: 

історизм та історицизм. 

Лекція  

 

Презентація, 

 

 Виконання 

індивідуального 

завдання 

Ведення 

тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

 



Тиж. 3. 

16 вересня 

2 акад. год. 

Тема 2. Історична ґенеза соціальної 

філософії 

Соціально-філософські погляди мислителів 

Стародавнього Сходу. Природа 

суспільства і людини, проблема держави у 

мислителів Стародавньої Греції та Риму. 

Обґрунтування космосу, людини та 

суспільства в епоху середньовіччя. 

Соціально-філософські погляди мислителів 

доби Відродження та Нового часу. 

Просвітительство та теорії суспільного 

договору. Соціально-філософські погляди 

І.Канта і Г. Геґеля. Соціальна філософія 

марксизму та її критики. Соціальні пошуки 

школи "філософії життя". Проблеми 

соціальної філософії в неокантіанстві та 

неогеґельянстві. 

 

Семінарське 

заняття 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Підготовка 

авторської анкети 

Проведення 

дослідження 

 

Тиж. 4. 

22 вересня 

2 акад. год. 

Тема 6. Соціальна філософія 

Х.Ортеги-і-Гасета.  

 Становлення соціальної філософії 

Мадридської школи. Європа в концепціях 

іспанських мислителів: від М.Унамуно до 

Х.Ортеги-і-Гассета. Трагічне в концепції 

М.Унамуно. 

 Соціальная філософія Х.Ортегі-і-

Гассета від екзистенціалізму до 

філософської антропології. Опис 

соціальної реальності в роботі «Людина та 

люди». Держава і суспільство. «Спортивне 

походження держави». Бунт мас та еліти. 

Доктрина генерацій і еволюція соціально-

політичних поглядів Х.Отреги-і-Гассета. 

Лекція Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Написання Есе 

Ведення 

тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

 

Тиж. 4. 

23 вересня 

2 акад. год. 

Тема 5. Соціальна філософія К.Поппера. 

  

 Становлення К.Поппера як 

мислителя. К.Поппер і неопозитивізм. 

Концепція відкритого суспільства: 

А.Бергсон, К.Поппер, Дж.Сорос. «Відкрите 

суспільство та його вороги»:  від Платона 

до Маркса. Критика закритого 

суспільства Г.Гегеля. «Злиденність 

історицизму»: історизм та історицизм. 

Семінарське 

заняття 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Підготовка 

авторської анкети 

Проведення 

дослідження 

 



Тиж. 5. 

29 вересня 

2 акад. год. 

Тема 7. Соціальна філософія 

Франкфуртської школи  

 

 Особливості становлення та 

розвитку Франкфуртської школи. 

М.Горкгаймер та Т. Адорно «Діалектика 

Освіти»: історична криза ХХ ст. як 

породження репресивного розуму. 

Відчуження та його подолання.   

 Г.Маркузе «Розум і революція». 

«Одновимірна людина»: критика 

конс’юмеристського суспільства. 

Революція 1968 року і Г.Маркузе. 

Спадщина «нових лівих».  

 Розвиток ідей Франкфуртської 

критичної філософії в концепції 

Ю.Габермаса. «Теорія  комунікативної дії». 

Лекція  

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Підготовка 

авторської анкети 

Проведення 

дослідження 

 

Тиж. 5. 

30 вересня 

2 акад. год. 

Тема 6. Соціальна філософія Х.Ортеги-і-

Гасета.  

 Становлення соціальної філософії 

Мадридської школи. Європа в концепціях 

іспанських мислителів: від М.Унамуно до 

Х.Ортеги-і-Гассета. Трагічне в концепції 

М.Унамуно. 

 Соціальная філософія Х.Ортегі-і-

Гассета від екзистенціалізму до 

філософської антропології. Опис 

соціальної реальності в роботі «Людина та 

люди». Держава і суспільство. «Спортивне 

походження держави». Бунт мас та еліти. 

Доктрина генерацій і еволюція соціально-

політичних поглядів Х.Отреги-і-Гассета. 

Семінарське 

заняття 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Підготовка 

авторської анкети 

Проведення 

дослідження 

 

Тиж. 6. 

06 жовтня 

2 акад. год 

Тема 7. Соціальна філософія 

Франкфуртської школи  

 

 Особливості становлення та 

розвитку Франкфуртської школи. 

М.Горкгаймер та Т. Адорно «Діалектика 

Освіти»: історична криза ХХ ст. як 

породження репресивного розуму. 

Відчуження та його подолання.   

Лекція Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Підготовка 

авторської анкети 

Проведення 

дослідження 

 



 Г.Маркузе «Розум і революція». 

«Одновимірна людина»: критика 

конс’юмеристського суспільства. 

Революція 1968 року і Г.Маркузе. 

Спадщина «нових лівих».  

 Розвиток ідей Франкфуртської 

критичної філософії в концепції 

Ю.Габермаса. «Теорія  комунікативної дії». 

Тиж. 6. 

07 жовтня 

2 акад. год 

Тема 7. Соціальна філософія 

Франкфуртської школи  

 

 Особливості становлення та 

розвитку Франкфуртської школи. 

М.Горкгаймер та Т. Адорно «Діалектика 

Освіти»: історична криза ХХ ст. як 

породження репресивного розуму. 

Відчуження та його подолання.   

 Г.Маркузе «Розум і революція». 

«Одновимірна людина»: критика 

конс’юмеристського суспільства. 

Революція 1968 року і Г.Маркузе. Спадщина 

«нових лівих».  

 Розвиток ідей Франкфуртської 

критичної філософії в концепції 

Ю.Габермаса. «Теорія  комунікативної 

дії». 

Семінарське 

заняття 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Підготовка 

авторської анкети 

Проведення 

дослідження 

 

Тиж. 7. 

13 жовтня 

2 акад. год. 

Тема 8. Католицька соціальна філософія 

ХХ ст.  

 

 П.Тейяр де Шарден: проблема 

взаємодії науки та релігії. «Феномен 

людини» доктрина оптимістичного 

еволюціонізму.  

 Ж.Марітен: «томізм» як офіційна 

доктрина католицької церкви. 

«Інтегральний гуманізм» Ж.Марітена як 

соціальний проект майбутнього. Криза 

гуманістичної культури Європи. 

Лекція Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Написання Есе 

Ведення 

тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

 

Тиж. 7. Тема 7. Соціальна філософія 

Франкфуртської школи  

 

Семінарське 

заняття 

Презентація,  Підготовка 

авторської анкети 

 



14 жовтня 

2 акад. год. 

 Особливості становлення та 

розвитку Франкфуртської школи. 

М.Горкгаймер та Т. Адорно «Діалектика 

Освіти»: історична криза ХХ ст. як 

породження репресивного розуму. 

Відчуження та його подолання.   

 Г.Маркузе «Розум і революція». 

«Одновимірна людина»: критика 

конс’юмеристського суспільства. 

Революція 1968 року і Г.Маркузе. Спадщина 

«нових лівих».  

 Розвиток ідей Франкфуртської 

критичної філософії в концепції 

Ю.Габермаса. «Теорія  комунікативної 

дії». 

Навчально-

методичні 

матеріали 

Проведення 

дослідження 

Тиж. 8. 

20 жовтня 

2 акад. год. 

Тема Філософія політичного лібералізму 

Основні принципи лібералізму. Форми 

лібералізму. Лібералізм та лібералізм. О.де 

Токвіль  та амер.демократія. Ф. фон Гаек 

тоталіталітаризм та колективізм. Сучасне 

лібертаріанство та критика лібералізму 

 

Лекція  

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Індивідуальне 

завдання 

Ведення 

тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

 

Тиж. 8. 

21 жовтня 

2 акад. год. 

Тема 8. Католицька соціальна філософія 

ХХ ст.  

 

 П.Тейяр де Шарден: проблема 

взаємодії науки та релігії. «Феномен 

людини» доктрина оптимістичного 

еволюціонізму.  

 Ж.Марітен: «томізм» як 

офіційна доктрина католицької церкви. 

«Інтегральний гуманізм» Ж.Марітена як 

соціальний проект майбутнього. Криза 

гуманістичної культури Європи 

Семінарське 

заняття 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Підготовка 

авторської анкети 

Проведення 

дослідження 

 

Тиж.9. 

27 жовтня 

2 акад. год. 

Тема 9. Постмодернізм та соціальна 

філософія.  

 

 «Структурна антропологія» 

К.Леві-Строса: дослідження 

соціокультурних явищ. Три види 

Лекція Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Застосування 

методики чи тесту 

Проведення 

дослідження 

 



гуманізму. Структуралізм та пост 

структуралізм.  

 Етапи творчої еволюції М.Фуко: 

60-ті роки «археологія знання», 70-ті – 

«генеалогія влади»,  дослідження 

дискурсивних форм регламентації 

поведінки людини. 80-ті – «естетика 

існування». «Наглядати і карати»  

становлення дисциплінарного суспільства.  

 Постмодерн філософія 

завершеного проекту Модерна. 

Ю.Габермас дискусія з постмодерністами.   

Тиж. 9. 

28 жовтня 

2 акад. год. 

 Тема Філософія політичного лібералізму 

Основні принципи лібералізму. Форми 

лібералізму. Лібералізм та лібералізм. О.де 

Токвіль  та амер.демократія. Ф. фон Гаек 

тоталіталітаризм та колективізм. 

Сучасне лібертаріанство та критика 

лібералізму 

Семінарське 

заняття 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Підготовка 

авторської анкети 

Проведення 

дослідження 

 

Тиж. 10. 

03 

листопада 

2 акад. год. 

Тема 10. Природа і суспільство. 

Філософсько-світоглядний зміст проблеми 

ставлення суспільної людини до природи, її 

специфіка і значення для сучасної науки і 

практики. Природа як неодмінна 

передумова існування людини і 

суспільства. 

,   Головні гіпотези виникнення, побудови 

та існування Всесвіту. Проблема 

походження життя на Землі. Географічне 

середовище та його роль в житті 

суспільства. Географічний детермінізм. 

Вчення В. Вернадського про ноосферу. 

Історичні форми єдності суспільства і 

природи. Основні принципи 

гуманістичного природокорис¬тування. 

Екологічна проблема та її глобальний 

характер. 

Народонаселення як передумова і суб'єкт 

історичного процесу. Демографічна 

проблема як глобальна проблема. 

Синергетика як новий діалог людини з 

природою.  

Лекція  

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Індивідуальне 

завдання 

Ведення 

тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

  



Поняття суспільства в соціальній філософії. 

Системний погляд на суспільство. 

Суспільство і соціум. Аспекти і рівні 

системного дослідження суспільства. 

Особливість природних і соціальних 

систем. 

Тиж. 10. 

04 

листопада 

2 акад. год. 

Тема 9. Постмодернізм та соціальна 

філософія.  

 

 «Структурна антропологія» 

К.Леві-Строса: дослідження 

соціокультурних явищ. Три види гуманізму. 

Структуралізм та пост структуралізм.  

 Етапи творчої еволюції М.Фуко: 

60-ті роки «археологія знання», 70-ті – 

«генеалогія влади»,  дослідження 

дискурсивних форм регламентації 

поведінки людини. 80-ті – «естетика 

існування». «Наглядати і карати»  

становлення дисциплінарного суспільства.  

 Постмодерн філософія 

завершеного проекту Модерна. 

Ю.Габермас дискусія з постмодерністами.   

Семінарське 

заняття 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Підготовка 

авторської анкети 

Проведення 

дослідження 

 

Тиж. 11. 

10 

листопада 

2 акад. год. 

Тема 11. Проблема людини соціальній 

філософії.  

 

Місце проблеми людини в системі 

філософського знання. Філософська 

антропологія як напрям філософії XX ст. і 

метод пізнання реальності. Антропологічні 

пошуки М. Шелера та М. Бубера. 

Антропоцентризм, космоцентризм, 

геоцентризм та соціоцентризм. 

Основні доктрини антропогенезу: 

теологічна версія, діяльно-трудова .теорія, 

біо-психологічна (3. Фройд), символічна (Е. 

Кассірер). 

Антропологічний вимір міфу. Міф як 

соціальний, культурний та 

антропологічний феномен. Соціальна 

міфологія XX ст. Природа і сутність 

людини. Психофізичне та соціальне в 

людині. Основні закономірності 

Лекція  

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Індивідуальне 

завдання 

Ведення 

тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

 



історичного розвитку особистості. 

Співвідношення понять "особа", 

"особистість", індивід", та 

"індивідуальність". 

 

Тиж. 11. 

11 

листопада 

2 акад. год. 

Тема 9. Постмодернізм та соціальна 

філософія.  

 

 «Структурна антропологія» 

К.Леві-Строса: дослідження 

соціокультурних явищ. Три види гуманізму. 

Структуралізм та пост структуралізм.  

 Етапи творчої еволюції М.Фуко: 

60-ті роки «археологія знання», 70-ті – 

«генеалогія влади»,  дослідження 

дискурсивних форм регламентації 

поведінки людини. 80-ті – «естетика 

існування». «Наглядати і карати»  

становлення дисциплінарного суспільства.  

 Постмодерн філософія 

завершеного проекту Модерна. 

Ю.Габермас дискусія з постмодерністами.   

Семінарське 

заняття 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Підготовка 

авторської анкети 

Проведення 

дослідження 

 

Тиж. 12. 

17 

листопада 

2 акад. год. 

Тема 11. Філософська антропологія  
Філософська антропологія як напрям 

філософії XX ст. і метод пізнання 

реальності. Антропологічні пошуки М. 

Шелера та М. Бубера. Антропоцентризм, 

космоцентризм, геоцентризм та 

соціоцентризм. 

Буття людини як специфічний спосіб її 

існування. Проблема життя і смерті. 

Типологія ставлення до смерті в 

європейській традиції. Андрогінність 

людини. Гендерна філософія. Розум, воля 

та емоції як компоненти суб'єктивності 

людини. Віра як феномен. Філософська 

віра. 

Персоналістська тенденція в 

українській філософській традиції. 

Лекція Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Підготовка 

авторської анкети 

Проведення 

дослідження 

 

Тиж. 12. Тема 10. Природа і суспільство. 

Філософсько-світоглядний зміст 

проблеми ставлення суспільної людини до 

природи, її специфіка і значення для 

Семінарське 

заняття 

Презентація,  Підготовка 

авторської анкети 

 



18 

листопада 

2 акад. год. 

сучасної науки і практики. Природа як 

неодмінна передумова існування людини і 

суспільства. 

     Головні гіпотези виникнення, 

побудови та існування Всесвіту. Проблема 

походження життя на Землі. Географічне 

середовище та його роль в житті 

суспільства. Географічний детермінізм. 

Вчення В. Вернадського про ноосферу. 

Історичні форми єдності суспільства і 

природи. Основні принципи гуманістичного 

природокорис¬тування. Екологічна 

проблема та її глобальний характер. 

Народонаселення як передумова і 

суб'єкт історичного процесу. 

Демографічна проблема як глобальна 

проблема. Синергетика як новий діалог 

людини з природою.  

Поняття суспільства в соціальній 

філософії. Системний погляд на 

суспільство. Суспільство і соціум. Аспекти 

і рівні системного дослідження 

суспільства. Особливість природних і 

соціальних систем. 

Навчально-

методичні 

матеріали 

Проведення 

дослідження 

Тиж. 13. 

24 

листопада 

2 акад. год. 

Тема 11. Філософська антропологія  
Філософська антропологія як напрям 

філософії XX ст. і метод пізнання 

реальності. Антропологічні пошуки М. 

Шелера та М. Бубера. Антропоцентризм, 

космоцентризм, геоцентризм та 

соціоцентризм. 

Буття людини як специфічний спосіб її 

існування. Проблема життя і смерті. 

Типологія ставлення до смерті в 

європейській традиції. Андрогінність 

людини. Гендерна філософія. Розум, воля 

та емоції як компоненти суб'єктивності 

людини. Віра як феномен. Філософська 

віра. 

Персоналістська тенденція в 

українській філософській традиції. 

Лекція  

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Написання Есе 

Ведення 

тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

 



Тиж. 13. 

25 

листопада 

2 акад. год. 

Тема 11. Проблема людини соціальній 

філософії.  

Місце проблеми людини в системі 

філософського знання. Основні доктрини 

антропогенезу: теологічна версія, діяльно-

трудова .теорія, біо-психологічна (3. 

Фройд), символічна (Е. Кассірер). 

Антропологічний вимір міфу. Міф як 

соціальний, культурний та 

антропологічний феномен. Соціальна 

міфологія XX ст. Природа і сутність 

людини. Психофізичне та соціальне в 

людині. Основні закономірності 

історичного розвитку особистості. 

Співвідношення понять "особа", 

"особистість", індивід", та 

"індивідуальність". 

Семінарське 

заняття 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Підготовка 

авторської анкети 

Проведення 

дослідження 

 

Тиж. 15. 

01 грудня 

2 акад. год. 

Тема 13. Філософські проблеми 

розвитку науки і техніки. 

Соціально-філософський зміст понять 

"наука і техніка". Наука як об'єкт 

філософського аналізу. Наука як система 

знань, ціннос¬тей, вид діяльності. Наука і 

філософія: діалектика взаємодії. Наука як 

соціальний інститут і чинник розвитку 

суспільства. 

Походження і природа техніки. Техніка 

як соціальний феномен. Історична генеза 

взаємодії, науки і техніки. Технологічний, 

соціальний та особистісний вимір розвитку 

науки і техніки. Потреби й інтереси як 

мотивація розвитку науки і техніки. 

Наука як соціальний інститут і чинник 

розвитку суспільства. Історична ґенеза 

взаємодії науки і техніки. 

Інформативна та технологічна 

революція: сучасний етап. Со¬ціальні 

наслідки інформативно-технологічної 

революції. 

Лекеція  Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Написання Есе 

Ведення 

тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

 



Тиж. 1. 

02 грудня 

2 акад. год. 

Тема 11. Філософська антропологія  

Філософська антропологія як напрям 

філософії XX ст. і метод пізнання 

реальності. Антропологічні пошуки М. 

Шелера та М. Бубера. Антропоцентризм, 

космоцентризм, геоцентризм та 

соціоцентризм. 

Буття людини як специфічний спосіб її 

існування. Проблема життя і смерті. 

Типологія ставлення до смерті в 

європейській традиції. Андрогінність 

людини. Гендерна філософія. Розум, воля 

та емоції як компоненти суб'єктивності 

людини. Віра як феномен. Філософська віра. 

Персоналістська тенденція в українській 

філософській традиції. 

Семінарське 

заняття 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Підготовка 

авторської анкети 

Проведення 

дослідження 

. 

Тиж. 15. 

08 грудня 

2 акад. год. 

Тема 13. Філософські проблеми 

розвитку науки і техніки. 

Соціально-філософський зміст понять 

"наука і техніка". Наука як об'єкт 

філософського аналізу. Наука як система 

знань, ціннос¬тей, вид діяльності. Наука і 

філософія: діалектика взаємодії. Наука як 

соціальний інститут і чинник розвитку 

суспільства. 

Походження і природа техніки. 

Техніка як соціальний феномен. Історична 

генеза взаємодії, науки і техніки. 

Технологічний, соціальний та 

особистісний вимір розвитку науки і 

техніки. Потреби й інтереси як мотивація 

розвитку науки і техніки. 

Наука як соціальний інститут і чинник 

розвитку суспільства. Історична ґенеза 

взаємодії науки і техніки. 

Інформативна та технологічна 

революція: сучасний етап. Со¬ціальні 

наслідки інформативно-технологічної 

революції. 

Лекція Презентація, 

 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Індивідуальне 

завдання 

Ведення 

тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

 

Тиж. 15. 

09 грудня 

Тема 13. Філософські проблеми розвитку 

науки і техніки. 

Соціально-філософський зміст понять 

"наука і техніка". Наука як об'єкт 

Семінарське 

заняття 

Презентація,  Підготовка 

авторської анкети 

 



2 акад. год. філософського аналізу. Наука як система 

знань, ціннос¬тей, вид діяльності. Наука і 

філософія: діалектика взаємодії. Наука як 

соціальний інститут і чинник розвитку 

суспільства. 

Походження і природа техніки. Техніка як 

соціальний феномен. Історична генеза 

взаємодії, науки і техніки. Технологічний, 

соціальний та особистісний вимір 

розвитку науки і техніки. Потреби й 

інтереси як мотивація розвитку науки і 

техніки. 

Наука як соціальний інститут і чинник 

розвитку суспільства. Історична ґенеза 

взаємодії науки і техніки. 

Інформативна та технологічна революція: 

сучасний етап. Со¬ціальні наслідки 

інформативно-технологічної революції. 

Навчально-

методичні 

матеріали 

Проведення 

дослідження 

Тиж. 16. 

15 грудня 

2 акад. год. 

Тема 15. Філософія політики 

Політика як вираз соціальної взаємодії. 

Політичне панування. Структура і функція 

політики: організації, відносини, політична 

свідомість. Політика і влада. Соціальні 

джерела влади Політичне життя. Політичне 

життя і економіка. Політична культура: 

проблеми і суперечності її становлення та 

розвитку. Політика і мораль. Політична 

система. 

Лекція Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Підготовка 

авторської анкети 

Проведення 

дослідження 

 

Тиж. 16. 

16 грудня 

2 акад. год. 

Тема 15. Філософія політики 

Політика як вираз соціальної взаємодії. 

Політичне панування. Структура і функція 

політики: організації, відносини, політична 

свідомість. Політика і влада. Соціальні 

джерела влади Політичне життя. 

Політичне життя і економіка. Політична 

культура: проблеми і суперечності її 

становлення та розвитку. Політика і 

мораль. Політична система. 

Семінарське 

заняття 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Підготовка 

авторської анкети 

Проведення 

дослідження 

 

       

       



       

  

  

 

 


