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Назва курсу 
Філософія 

Адреса викладання курсу 
ЛНУ імені Івана Франка 

Факультет та кафедра, за якою 

закріплена дисципліна Кафедра філософії філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка 

Галузь знань, шифр та назва 

спеціальності Галузь знань 03 – гуманітарні науки  

Спеціальність 033 – філософія 

Викладач (-і) Доктор філософських наук, доцент кафедри філософії ЛНУ імені Івана Франка Л. М. Сафонік 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

lidiyasafonik@gmail.com 

 

 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації … 12:00-13 год. (адреса: Вул. Університетська, 1. Головний корпус, ауд.316, кафедра філософії.  

АБО 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн 

консультації через Skype або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну 

пошту викладача. Телефонувати на номер мобільного забороняється! 

Сторінка курсу http://filos.lnu.edu.ua/department/filosofiji - електронна сторінка кафедри філософії ЛНУ імені Івана Франка. Сафонік 

Л. М. (клікнути) 

http://filos.lnu.edu.ua/department/filosofiji


Інформація про курс Дисципліна «Філософія» є завершальною нормативною дисципліною з спеціальності 033 - філософія для освітньої 

програми бакалавр, яка викладається в III семестрі в обсязі  3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

 

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

та теорію філософських знань. Відтак у курсі репрезентовано як огляд концепцій філософських досліджень, так і 

процесів та інструментів, які потрібні для успішного виконання різновидів наукових завдань.   

 

Мета та цілі курсу Мета курсу: Сприяти формуванню критичного мислення, комунікативної взаємодії й взаємодопомоги, творчий 

підхід до вирішення завдань та викликів сьогодення. 

Завдання курсу: Розвинути здатність до теоретичного мислення, сприяти формуванню загальної культури 

особистості, ознайомити майбутнього бакалавра з широким колом філософських напрямів, принципів і понять, 

збагатити його суспільно-політичну ерудицію. Формувати методологічну основу для інтегрального підходу до 

вивчення як загальнонаукових, так і спеціальних дисциплін. 

 

Література для вивчення 

дисципліни 

Основна література: 

 

1. Ґордер Юстейн. Світ Софії. Роман про історію філософії . Львів : Вид-во: Літопис, 2007. 548 с.  

2. Лютий Т. Пригоди філософських ідей Західного світу (від давнини до сучасності).  Київ : Темпора, 2019. 384 

с. 

3. Нестеренко В. Г. Вступ до філософії. Онтологія людини. Київ “Абрис”, 1995. 336 с. 

4. Нора К., Гьосле В. Кав’ярня мертвих філософів. Філософське листування для дітей та дорослих. Київ : 

Новий акрополь.  256 с. 

5. Стейнберг  Делія. Філософія для життя. Пізнати себе краще. Новий акрополь. 172 с.    

 

Допоміжна 

 

6. Адо П’єр. Що таке антична філософія? – К.: Новий Акрополь, 2014. – 428с. 

7. Браун Л. Виклики нового століття // В кн.: Стан світу 2000. К.: Інтелсфера, 2000. С. 3-22. 



8. Горський В.  С.  Історія української філософії:  Навчальний посібник.  –   К., 2001.  

9. Делез Ж., Гватари Ф. Что такое философия? – М., 1998. 

10. Дзоя Луїджі. Історія гордині: Психологія і межі розвитку. Львів : Астролябія, 2019. – 384 с. 

11. Захара І. С. Лекції з історії філософії. Львів : Видавництво ЛБА, 1997. 400 с. 

12. Ліврага Хорхе Анхель. Плисти проти течії. Київ : Новий акрополь. - 

13. Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник. За ред. М. Скринника. – Львів, 2001. – 485 с. 

14. Після філософії: кінець чи трансформація? / Пер. з англ. — К.: Четверта хвиля, 2000. — 431 с. 

15. Петрушенко В. Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації / 

В. Л. Петрушенко; ред.: В. М. Піча. - К. : Каравела; Л.: Новий світ, 2001. - 448 c. 

16. Петрушенко В. Л. Філософія: навч. посібник / В. Л. Петрушенко. – Львів: Новий світ – 2000, 2012. – 647 с. 

17. Рижак Л. В. Філософія як рефлексія духу. Підручник. – Львів, 2010. 

18. Рижак Л. В. Філософія як рефлексія духу. Хрестоматія. – Львів, 2009. 

19. Сафонік Л. Буттєвість сенсу людського життя : монографія  / Л. Сафонік. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2016. – 350 с. 

20. Татаркевич Владислав. Історія філософії. Антична й середньовічна. Т. 1.  Львів : Вид-во: Свічадо, 2006. 456 

с. – Режим доступу : http://arhe.com.ua/product/storja-flosof-t-1/ 

 

Філософські праці для написання есе. 

1. Кемп П. Переосмислення філософії як сили слова // Вісник Львівського університету. Серія: філософські 

науки. – Львів, 2008. – № 11. – с. 7–14. // Режим доступу http://old.filos.lnu.edu.ua/Visnyk/2008_11/1.pdf.  

2. Платон. «Апологія Сократа» // Рижак Л. Філософія як рефлексія духу. Хрестоматія. – Львів, 2009. – С.64– 93 

3. Августин Блаженний. Аналіз поняття часу // Рижак Л. В. Аврелій Августин Філософія як рефлексія духу. 

Хрестоматія. – Львів, 2009. – С. 102– 124. 

4. Декарт Р. Розмисел п’ятий, Розмисел шостий // Рижак Л.  Філософія як рефлексія духу. Хрестоматія. – 

Львів, 2009. – С. 124– 141. 

5. Гайдеґер М.  Буття у околі речей // Режим доступу http://www.ji.lviv.ua/ji-library/Vozniak/text-i-perekl/kn3-

heid2.htm   

6. Хайдеггер М. Що таке метафізика // Зарубіжна філософія XX ст. в 6-ти кн. К., 1993. Кн. 6. 

// http://stud.com.ua/42190/filosofiya/haydegger_take_filosofiya 

7. Камю А. Міф про Сізіфа. Есе про абсурд ; [пер. з франц. О. Жупанський, К. Портфель]. – К. : 2015. –  С. 4–

52, 87–95 // Режим доступу file:///C:/Users/Iryna/Downloads/kamju_mif_pro_sizifa.pdf  

8. Сартр Ж.-П. Екзистенціалізм – це гуманізм // Режим доступності http://darkelly.info/work/PD/sartr.ukr.pdf .  

9. Фрідріх Ніцше. Так казав Заратустра  // Рижак Л. В. Філософія як рефлексія духу. Хрестоматія. – Львів, 

2009. – С. 305– 325. 

http://arhe.com.ua/product/storja-flosof-t-1/
http://old.filos.lnu.edu.ua/Visnyk/2008_11/1.pdf
http://www.ji.lviv.ua/ji-library/Vozniak/text-i-perekl/kn3-heid2.htm
http://www.ji.lviv.ua/ji-library/Vozniak/text-i-perekl/kn3-heid2.htm
http://stud.com.ua/42190/filosofiya/haydegger_take_filosofiya
file:///C:/Users/Iryna/Downloads/kamju_mif_pro_sizifa.pdf
http://darkelly.info/work/PD/sartr.ukr.pdf


10. Е. Фром Бути чи мати // https://hromadalib.files.wordpress.com/2015/12/fromm_2010_have.pdf 

11. Сенека Моральні листи до Луцілія // Режим доступності http://ae-

lib.org.ua/texts/seneca__ad_lucilium_epistularum_moralium__ua.htm 

12. Забужко О. Філософія і культурна притомність нації // Режим доступу 

http://www.exlibris.org.ua/zabuzko/r04.html.  

13. Сковорода Г. Розмова, що називається алфавіт, або буквар світу. // Рижак Л. Філософія як рефлексія духу  

: хрестоматія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 184–193. 

14. Франко І. Що таке поступ // Рижак Л. В. Філософія як рефлексія духу. Хрестоматія. – Львів, 2009. – С.444–

471. 

15.  Мічіо Кайку «Квантова свідомість» // Майбутнє розуму. Львів, Літопис, 2010. – С. 373–387 

16. Гантінгтон С. Захід : унікальність versus універсалізм // Рижак Л. Філософія як рефлексія духу  : хрестоматія. 

– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 498–511. 

17. Фрідмен Т., Йонезі Масуда. Компютопія //  Рижак Л. Філософія як рефлексія духу  : хрестоматія. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 471–489. 

18. М. Шелер. Сутність моральної особистості // Режим доступу 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sheler.html 

19. Ювал Ной Харарі "Sapiens. Людина розумна. Історія людства від минулого  до майбутнього" (с.470-520). 
20. Карась А. Інтерпретація громадянського суспільства в ХХ ст. // Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : 
хрестоматія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 382-405. 

21. Фукуяма Ф. Проти політики ідентичності / Френсис Фукуяма // Режим доступу  – http://sg-sofia.com.ua/protiv-

politiki-identichnosti-fukuyama?fbclid=IwAR1yeXPK5zdifdx309Ei5CmjmK0K54MhlUb1LKXNy7pw4BuSn5pWHipC3xg 

22. Вітгенштайн Л. Логіко-філософський трактат. – К. Основи, 1995. – С. 22 – 87 // Режим доступу 

https://docs.google.com/viewer?url=http://ukrcenter.com/!FilesRepository/Literature\_Upload3//a6173faf-37ee-471e-a5bb-

75fc843e3af8.pdf 

23. Мельник В. Наукова методологія та її рівні // Рижак Л. Філософія як рефлексія духу хрестоматія. _Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 257-275. 

24. Лакатош І. Історія науки та її раціональні реконструкції // Психологія і суспільство, Тернопіль, 2016. - № 3. – С. 

13-23. Режим доступу // 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/6495/1/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%88%

20%D0%86..pdf 

25. «Come on!» - Ювілейна доповідь Римського клубу // http://vsvittranslate.blogspot.com/2017/12/come-on.html  

26. Сафонік Л. Буттєвість сенсу людського життя : монографія  / Л. Сафонік. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 

2016. – 350 с.  

 

https://hromadalib.files.wordpress.com/2015/12/fromm_2010_have.pdf
http://ae-lib.org.ua/texts/seneca__ad_lucilium_epistularum_moralium__ua.htm
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http://www.exlibris.org.ua/zabuzko/r04.html
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http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/6495/1/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%88%20%D0%86..pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/6495/1/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%88%20%D0%86..pdf
http://vsvittranslate.blogspot.com/2017/12/come-on.html


Ресурси інтернету: 

 

http:// www. library. univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні. 

http://www.nbuv.gov.ua/–Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України. 

http:// www. library. lviv.ua / – Львівська національна наукова бібліотека України  

ім. В. Стефаника. 

http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія. 

www.osvita/org.ua – сайт Міністерства освіти і науки України 

http://znanium.com - Електронно-бібліотечна система «Знаниум»  

 

Тривалість курсу  90 год. 

Обсяг курсу _ 32 _годин  аудиторних 

З них 16_  годин лекцій 

16_ годин  практичних занять 

58_ годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

  

ЗНАТИ: 

 специфіку філософського знання та його структуру; 

 спільні та відмінні риси філософії,  релігії та міфології; 

 спільні та відмінні риси  філософії та науки; 

 спільні та відмінні риси  класичної, некласичної та постнекласичної філософії; 

 основоположні функції філософії; 

 процес формування понятійного мислення; 

 класичні та некласичні онтологічні парадигми; 

http://znanium.com/


 особливості сенсорозуміння й смислоконституювання у сучасну добу;  

 особливості антропологічної традиції; 

 стан сучасної гуманітаристики; 

 розуміти предмет постколоніальних студій; 

 філософські підходи до аналізу сучасного суспільства; 

 парадигми соціальної філософії; 

 природу маніпулятивних технологій; 

 парадигми культуро-цивілізаційного поступу людства. 

 

УМІТИ: 

 працювати з літературою, зокрема філософською (енциклопедіями, словниками, монографіями, науковими 

статтями, віртуальними джерелами; 

 критично мислити, розвивати гнучкість мислення, послідовно та аргументовано розкривати свою позицію; 

 застосовувати  категоріальний апарат, зокрема філософський в процесі прийняття рішень та визначенні 

оптимальних шляхів їх ефективної реалізації; 

 формулювати на теоретичному рівні світоглядні проблеми та здійснювати пошук шляхів їх розв’язання; 

 аргументувати свою світоглядну позицію; 

 чітко висловлювати думки в процесі спілкування; 

 аналізувати буттєві проблеми на теоретичному рівні; 

 застосовувати філософську методологію до розв’язання екзистенційних проблем; 

 свідомо використовувати гносеологічні моделі у фаховому пізнанні; 

 свідомо застосовувати філософську методологію інтерпретації у фаховій діяльності; 

 критично мислити, переосмислювати особистісні вартості; 

 аналізувати та розуміти значення своєї фахової діяльності для національного відродження України; 

 бачити перспективи культуро-цивілізаційного поступу України. 

. 



Формат курсу 

 

Очний 

Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого розуміння тем 

теми ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий контроль, форма комбінований екзамен в кінці семестру 

 

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань гуманітарних дисциплін, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату філософії, розуміння джерел з філософських  дисциплін. 

Навчальні методи та техніки, 

які будуть використовуватися 

під час викладання курсу 

Лекції, презентація, колаборативне навчання (форми – групові проекти, спільні розробки, тьюторство* ,  навчальні 

спільноти тощо) проектно-орієнтоване навчання, дискусія 

*Завдання тьютора – побудова освітнього простору як простору прояву пізнавальних ініціатив та інтересів студентів 

і створення індивідуальної освітньої траєкторії. Тьютор встановлює зі студентами партнерські стосунки, 

забезпечуючи психологічну підтримку під час навчання, організовує їх освітню діяльність, представляє академічні 

інтереси студентів на факультеті. Тьюторський супровід, націлений на реалізацію принципу індивідуалізації в 

освіті, сприяє найбільш повному розкриттю особистісного потенціалу студента за умови встановлення суб’єктних 

відносин, в яких кожна сторона бере на себе відповідальність за свій вибір. 

Необхідні обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни вивчення курсу «Філософія» може не потребувати 

використання програмного забезпечення, крім загально вживаних програм і операційних систем. 



Критерії оцінювання (окремо 

для кожного виду навчальної 

діяльності) 

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

• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 25 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 25 

 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт (есе, модульна контрольна 

робота, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть 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. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Пропущені 

заняття мають бути відпрацьовані. 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. Студентам запропонований список літератури та інтернет 

ресурсів. Деяка 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 поточному тестуванні, самостійній роботі та бали 

підсумкового тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під 

час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, 

планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до заліку чи екзамену 1. Філософія як наука. Питання передумови виникнення філософії, призначення філософії та визначення 

філософії.  

2. Способи  та форми буття філософії. 

3. Структура філософського знання? 

4. Функції філософії. Які функції філософії найбільш затребувані у сучасному світі? 



5. Відмінність філософського знання від наукового на рівні предмету, методу, способів аргументації? 

6. Які актуальні проблеми сьогодення людства потребують філософського осмислення? 

7. Кемп П. Переосмислення філософії як сили слова // Вісник Львівського університету. Серія: 

філософські науки. – Львів, 2008. – № 11. – с. 7–14. // Режим доступу 

http://old.filos.lnu.edu.ua/Visnyk/2008_11/1.pdf.  

8. Філософія Сократа.  

9. Філософія Платона  

10. Праця Платона. «Апологія Сократа» // Рижак Л. Філософія як рефлексія духу. Хрестоматія. – Львів, 

2009. – С.64– 93             // chtyvo.org.ua/authors/Plato/Apolohia_Sokrata/ 

11. Філософія Аристотеля.  

12. Філософія життєвої мудрості (стоїцизм, епікуреїзм, скептицизм).   

13. Філософія середньовіччя: місце віри та знання у структурі онтології середньовіччя; взаємозв’язок 

філософії та теології у структурі середньовіччя.  

14. Онтологічне вчення А. Блаженного. 

15. Номіналізм та реалізм у схоластиці. 

16. Філософія Відродження та Гуманізму.  

17. Філософії Нового часу. Сутність суперечки  емпіриків та раціоналістів. 

18. Філософія Ф. Бекона. 

19. Філософія Р. Декартаю 

20. Декарт Р. Розмисел п’ятий, Розмисел шостий // Рижак Л.  Філософія як рефлексія духу. Хрестоматія. – 

Львів, 2009. – С. 124– 141. 

21. Філософія І. Канта? (Як можливе теоретичне знання, згідно І. Канта? Що таке «чистий розум», згідно І. 

Канта? У чому полягає «копернікіанський переворот Канта» у теорії пізнання. Яка відмінність між 

апріорним й апостеріорним знанням? Чи є апріорні форми розуму, згідно І. Канта? Що таке антиномії, 

згідно І. Канта? Як І. Кант пропонує вирішити антиномійність людського пізнання). 

22. Філософія Г. Гегеля. 

23. Особливості класичної та некласичної філософії.  

24. Позитивізм та прагматизм. 

25. Передекзистенціалізм С. Кєркегора.  

26. Позититвізм та прагматизм.  

27. Філософія життя А. Шопенгауера та Ф. Ніцше.  

28. Філософія екзистенціалізму. 

29. Камю А. «Міф про Сізіфа. Есе про абсурд» ; [пер. з франц. О. Жупанський, К. Портфель]. – К. : 2015. –  

С. 4–52, 87–95 // Режим доступу file:///C:/Users/Iryna/Downloads/kamju_mif_pro_sizifa.pdf  

http://old.filos.lnu.edu.ua/Visnyk/2008_11/1.pdf
file:///C:/Users/Iryna/Downloads/kamju_mif_pro_sizifa.pdf


30. Психоаналіз З. Фрейда та його критики.  

31. Постмодерна філософія. 

32. Філософія Київської Русі. 

33. Філософія Києво-Могилянської академії. 

34. Філософія Г. Сковороди. 

35. Світоглядні аспекти філософії Т. Шевченко та питання формування української нації. Твір Т. Шевченка 

«Кавказ». 

36. Філософія І. Франка. Праця Івана Франка «Що таке поступ».  

37. Філософія національної ідеї в Україні. У чому суть концепції ліберального націоналізму? 

38. Онтологія як наука про буття.  

39. Мічіо Кайку «Квантова свідомість» // Майбутнє розуму. Львів, Літопис, 2010. – С. 373–387 

40. Гайдеґер М.  «Буття у околі речей» // Режим доступу http://www.ji.lviv.ua/ji-library/Vozniak/text-i-

perekl/kn3-heid2.htm   

41. Сучасна наукова картина світу та її особливості. Означте терміни «синергія», «точка біфуркації», 

«флуктуація»? 

42. Антропологічні пошуки М. Шелера, Г. Плеснера та А. Гелена. 

43. М. Шелер. «Сутність моральної особистості» // Режим доступу 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sheler.html 

44. Основні напрями сучасної антропології. 

45. Криза антропології. Трансгуманізм та постколоніальні студії. 

46.  Ювал Ной Харарі "Sapiens. Людина розумна. Історія людства від минулого  до майбутнього" (с.470-

520). 

47. Соціальне буття людини як співбуття. Індивідуальне та соціальне у людському бутті. 

48. Проблема ідентичності у сучасному світі. 

49. Громадянське суспільство та його структури. Взаємозв’язок держави і громадянського суспільства. 

50. Визначте головні риси глобалізації (Т. Фрідмен). 

51. Фрідмен Т., Йонезі Масуда. «Компютопія» //  Рижак Л. Філософія як рефлексія духу  : хрестоматія. – 

Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 471–489. 

52. Окресліть сучасні глобальні проблеми людства? Які метаризики породжені науково-технічним 

прогресом? 

53. Сучасна екологічна ситуація. Екологічна складова нового гуманізму. Римський клуб. Головні ідеї 

гуманістичного маніфесту А. Печеї? 

54. «Come on!» - Ювілейна доповідь Римського клубу // http://vsvittranslate.blogspot.com/2017/12/come-on.html  

 

http://www.ji.lviv.ua/ji-library/Vozniak/text-i-perekl/kn3-heid2.htm
http://www.ji.lviv.ua/ji-library/Vozniak/text-i-perekl/kn3-heid2.htm
http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sheler.html
http://vsvittranslate.blogspot.com/2017/12/come-on.html


 
 

 

 

 

Опитування  Анкету-оцінку 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 

2 +2 год. Тема 1. Філософія, її 

предмет і науковий статус 

1. Виникнення філософії. 
Передумови виникнення 
філософії. Призначення 
філософії.  
2. Визначення філософії. 
Прокоментуйте визначення 
філософії за ЮНЕСКО: 
«Філософія – це наука (у 
широкому значенні слова), яка 
торкається універсальних 
проблем людського буття та 
існування, і вчить людину 
критично мислити».  
3. Способи  та форми буття 
філософії. 
4. Структура філософського 

знання? 
5. Функції філософії. Які 
функції філософії найбільш 
затребувані у сучасному світі? 
6. Які актуальні проблеми 
сьогодення людства 

Лекція/практичне 

 

1. Кемп Пітер. 

Переосмислення 

філософії як сили 

слова / Кемп П. // 

Вісник ЛНУ. Серія: 

Філософські науки. – 

2008. - № 11. - С. 7–

14. — (Philosophy). 

 

http:// www. library. lviv.ua / – 

Львівська національна  

наукова бібліотека України  

ім. В. Стефаника. 

 

Колективн

е 

обговоренн

я. 

Індивідуал

ьне 

завдання 

 Згідно з 

розкладом 



потребують філософського 
осмислення? 
7. Аналіз філософської праці 
Кемпа Пітер. 
«Переосмислення філософії як 
сили слова». 

 
Впродовж лекції студенти 
ознайомляться з предметом 
філософії, способами  та 
формами буття філософії, 
структурою філософського 
знання, функціями філософії, 
відмінністями філософського 
знання від наукового на рівні 
предмету, методу, способів 
аргументації, головними 
сучасними філософськими 
проблемами.  

2+2 год. Тема 2. Буття світу, бога та 

людини у античній та 

середньовічній філософії 

1. Досократична 

філософія. 

2. Філософія Сократа 

3. Філософія Платона. 

4. Аналіз праці Платона 

«Апологія Сократа».  

5. Філософія Аристотеля. 

6. Філософія життєвої 

мудрості (стоїцизм, 

епікуреїзм, скептицизм)  

7. Специфіка 

середньовічної філософії, її 

теоцентричний характер. 

Лекція/практичне 

  

 

Платон. «Апологія 

Сократа» // 

chtyvo.org.ua/authors/

Plato/Apolohia_Sokrat

a/ 

або // Рижак Л. 

Філософія як 

рефлексія духу. 

Хрестоматія. – Львів, 

2009. – С.64– 93 

 

 

 

http:// www. library. lviv.ua / – 

Львівська національна 

наукова бібліотека України  

ім. В. Стефаника 

Колективн

е 

обговоренн

я. 

Індивідуал

ьне 

завдання 

Згідно з 

розкладом  



Філософська апологетика. 

8. Патристика. 

Людинознавчі  та соціальні ідеї 

в творчості Августина 

Блаженного. 

9. Схоластика. 

а). місце віри та знання у 

структурі середньовічної 

філософії. середньовіччя.  

б). Номіналізм та реалізм: 

природи універсалій.  

10. Філософія 

Відродження та Гуманізму.  

 

Впродовж лекції 

розкриваються засади 

становлення головних 

онтологічних концепцій 

античності та середньовіччя 

та артикулюється увага на 

способах обрунтування. 

 

 

 

2 +2 год. Тема 3.   Проблема 

субстанції та абсолюту в 

філософії.  

1. Філософія Нового 

часу.  

2. Сутність суперечки  

емпіриків та раціоналістів. 

3. Аналіз філософської 

праці Рене Декарта 

«Розмисел п’ятий, Розмисел 

Лекція/практичне 

 

1. Декарт Рене. 

Розмисел п’ятий, 

Розмисел шостий // 

Рижак Л.  Філософія 

як рефлексія духу. 

Хрестоматія. – Львів, 

2009. – С. 124– 141. 

 

http://www.nbuv.gov.ua/–

Національна бібліотека 

України ім. В.І.Вернадського 

 

Колективн

е 

обговоренн

я. 

Індивідуал

ьне 

завдання 

Згідно з 

розкладом  



шости»й 

3. Гносеологія І. Канта:  

а). як ви розумієте термін І. 

Канта «чистий розум? 

б). яка відмінність між 

апріорним й апостеріорним 

знанням? 

в). як можливе теоретичне 

(наукове) знання, згідно І. 

Канта? 

 г). як можливе метафізичне 

(філософське) знання, згідно І. 

Канта? 

д). У чому полягає сутність 

антиномічності людського 

мислення, згідно І. Канта?  

ж). у чому полягає сутність  

«копернікіанського 

перевороту І. Канта» в теорії 

пізнання.  

з). у чому сутність 

категоричного імперативу І. 

Канта. 

4. Філософія Гегеля.  

 

У лекції наголошується на 

головних підставах запиту на 

гносеологічну проблематику у 

Новітній час та 

висвітлюються питання 

підгрунтя, головних 

механізмів та меж пізнання.  

  

 



2 +2 год. Тема 4.   Філософія у 

контексті духовної ситуації 

XIX-XXI століття. 

 

1. Особливості 

класичного та некласичного 

філософування: порівняльний 

аналіз.  

2. Передекзистенціалізм 

С. Кєркегора.  

3. Філософія життя А. 

Шопенгауера та Ф. Ніцше.  

4. Філософія 

екзистенціалізму. 

Соціокультурні фактори 

виникнення екзистенційного 

напрямку у філософії?  

5. Аналіз філософської праці 

Камю А. «Міф про Сізіфа. Есе 

про абсурд». 

5. Філософія життя А. 

Шопенгауера та Ф. Ніцше.  

6. У чому сутність 

психоаналізу З. Фрейда та 

його критики.  

7. Постмодерна 

філософія:  

 

Лекція присвячена аналізу 
головних ідей західної 
некласичної філософії 

Лекція/практичне 

 

1.  Камю 

Альбер. Міф про 

Сізіфа. Есе про 

абсурд ; [пер. з 

франц. О. 

Жупанський, К. 

Портфель]. – К. : 

2015. -  С. 4-52, 87-95 

// Режим доступу 

file:///C:/Users/Iryna/

Downloads/kamju_mi

f_pro_sizifa.pdf  

 

http:// www. library. 

univ.kiev.ua/ukr/res/resour.ph

p3 – Бібліотеки в Україні. 

 

Колективн

е 

обговоренн

я. 

Індивідуал

ьне 

завдання 

Згідно з 

розкладом  

2 +2 год. Тема 5 Філософські традиції 

в Україні 
1. Загальний аналіз 
української філософії 

Лекція/практичне 

 

1. Сковорода 
Григорій. Розмова, 
що називається 
алфавіт, або буквар 

http:// www. library. lviv.ua / – 

Львівська національна наукова 

бібліотека України  

ім. В. Стефаника 

Колективн

е 

обговоренн

я. 

Згідно з 

розкладом  

file:///C:/Users/Iryna/Downloads/kamju_mif_pro_sizifa.pdf
file:///C:/Users/Iryna/Downloads/kamju_mif_pro_sizifa.pdf
file:///C:/Users/Iryna/Downloads/kamju_mif_pro_sizifa.pdf


(періоди, напрями, 
персоналії). 
2. Філософія Г. Сковороди. 
Аналіз філософської праці Г. 

Сковороди «Розмова, що 
називається алфавіт, або 
буквар світу». 
3. Світоглядні аспекти 
філософії Т. Шевченко та 
питання формування 
української нації. Головні 
смисли Шевченкового твору 
«Кавказ». 4. країнська філософія ХХ сторіччя. У чому суть концепції ліберального націоналізму?  
5. Загальний аналіз філософії 
національної ідеї в Україні. 

  
Лекція присвячена аналізу 
головних засад української 
філософії. 

 

світу. // Рижак Л. 
Філософія як 
рефлексія духу  : 
хрестоматія. – Львів: 

Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2009. – С. 
184–193. 

 

 

Індивідуал

ьне 

завдання 

2 +2 год. Тема 6. Онтологія та її 

проблематика 

1. Онтологія у пошуках 

буттєвих засад існування світу 

та людини.  

2. Аналіз праці М. 

Гайдеґера  «Буття у околі 

речей».  
3. Сучасна наукова 

картина світу та її 

особливості. Означте терміни 

«синергія», «точка 

біфуркації», «флуктуація»? 

4. Аналіз праці Мічіо 

Кайку. Квантова свідомість? 

Лекція/практичне 

 

1. Гайдеґер 

Мартін.  Буття у 

околі речей // Режим 

доступу 

http://www.ji.lviv.ua/j

i-library/Vozniak/text-

i-perekl/kn3-

heid2.htm   

2. Кайку Мічіо. 

Додаток. Квантова 

свідомість? // 

Майбутнє розуму. 

Львів, літопис, 2010. 

С. 373-387 

http://www.nbuv.gov.ua/–

Національна бібліотека 

України ім. В.І.Вернадського 

 

Колективн

е 

обговоренн

я. 

Індивідуал

ьне 

завдання 

Згідно з 

розкладом  

http://www.ji.lviv.ua/ji-library/Vozniak/text-i-perekl/kn3-heid2.htm
http://www.ji.lviv.ua/ji-library/Vozniak/text-i-perekl/kn3-heid2.htm
http://www.ji.lviv.ua/ji-library/Vozniak/text-i-perekl/kn3-heid2.htm
http://www.ji.lviv.ua/ji-library/Vozniak/text-i-perekl/kn3-heid2.htm


 

Метою лекції є розуміння 

вагомості онтологчних 

пошуків буттєвих засад 

існування світу та людини, 

окрім того студенти мають 

можливість ознайомитися з 

категоріальною структурою 

буття світу та людини. 

 

 

 

 

2 +2 год. Тема 7. Філософія людини 

та філософська 

антропологія 

1. Філософія людини та 

філософська антропологія: 

питання розрізнення. 

2. Антропологічні 

пошуки М. Шелера, Г. 

Плеснера та А. Гелена. 

3. Аналіз праці М. 

Шелера «Сутність моральної 

особистості» 

4. Криза антропології. 

Трансгуманізм та 

постколоніальні студії. 

 

Метою лекції є 

взаємообумовленість 

філософії людини та 

філософської антропології. 

Акцентується увага на кризі 

антропології, зокрема 

трансгуманізмі та 

постколоніальних студіях. 

Лекція/практичне 

 

1. Шелер Макс. 

Сутність моральної 

особистості // 

Режим доступу 

http://www.philsci.uni

v.kiev.ua/biblio/sheler

.html 

2. Ювал Ной 

Харарі "Sapiens. 

Людина розумна. 

Історія людства від 

минулого  до 

майбутнього" (с.470-

520). 

 

 

 

http:// www. library. lviv.ua / – 

Львівська національна наукова 

бібліотека України  

ім. В. Стефаника 

Колективн

е 

обговоренн

я. 

Індивідуал

ьне 

завдання 

Згідно з 

розкладом  

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sheler.html
http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sheler.html
http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sheler.html


 

 

2 +2 год. Тема 8. Соціальна 

філософія: класичний підхід 

і некласичні інтерпретації 

суспільства 

1. Соціальне буття 

людини як співбуття. 

Індивідуальне та соціальне у 

людському бутті. 

2. Аналіз праці І. Франка 

«Що таке поступ» 

3. Проблема 

ідентичності у сучасному 

світі. 

4. Громадянське 

суспільство та його структури. 

Взаємозв’язок держави і 

громадянського суспільства. 

 

Лекція присвячена аналізу 

соціальної філософії. зокрема 

класичному підходу та 

некласичним інтерпретаціям 

суспільства. 

   

  

Лекція/практичне 

 

1. Франко Іван. Що 

таке поступ // 

Рижак Л. В. 

Філософія як 

рефлексія духу. 

Хрестоматія. – Львів, 

2009. – С.444–471. 

 

http:// www. library. lviv.ua / – 

Львівська національна наукова 

бібліотека України  

ім. В. Стефаника 

Колективн

е 

обговоренн

я. 

Індивідуал

ьне 

завдання 

Згідно з 

розкладом  

2 +2 год. Тема 9. Філософія природи 

та глобалізаційні виклики 

сьогодення 
1. Визначте головні риси 
глобалізації (Т. Фрідмен). 
2. Окресліть сучасні 
глобальні проблеми людства? 
Які метаризики породжені 

Лекція/практичне 

 

1. «COME ON!» 

- Ювілейна доповідь 

Римського клубу // 

http://vsvittranslate.blo

gspot.com/2017/12/co

me-on.html  

 

http:// www. library. lviv.ua / – 

Львівська національна наукова 

бібліотека України  

ім. В. Стефаника 

Колективн

е 

обговоренн

я. 

Індивідуал

ьне 

завдання 

Згідно з 

розкладом  

http://vsvittranslate.blogspot.com/2017/12/come-on.html
http://vsvittranslate.blogspot.com/2017/12/come-on.html
http://vsvittranslate.blogspot.com/2017/12/come-on.html


науково-технічним 
прогресом? 
3. Сучасна екологічна ситуація. 
Екологічна складова нового 

гуманізму. Римський клуб. Головні 
ідеї гуманістичного маніфесту А. 
Печеї? 
Лекція присвячена аналізу 
філософії природи та 
глобалізаційним викликам 
сьогодення. 

 

2 +2 год. Тема 10. Філософія 

свідомості та штучний 

інтелект 

1. Важка проблема 

свідомості. Свідомість та її 

особливості. 

2. Штучний інтелект 

(ШІ) та різноманітні підходи 

до його реалізації 

(модульний, символьний, 

нейросітки). 

3. Труднощі реалізації 

штучного інтелекту. 

4. Перспективи 

подальшого розвитку сфери 

штучного інтелекту. 
 

Лекція/практичне 

 

  

1. Фрідмен 

Томас, Йонезі 

Масуда. 

Компютопія //  

Рижак Л. Філософія 

як рефлексія духу  : 

хрестоматія. – Львів: 

Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2009. – С. 

471–489. 

 

http:// www. library. lviv.ua / – 

Львівська національна наукова 

бібліотека України  

ім. В. Стефаника 

Колективн

е 

обговоренн

я. 

Індивідуал

ьне 

завдання 

Згідно з 

розкладом 

 


