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Інформація про курс   Курс «Діалектика» є складовою частиною підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності  033 Філософія філософського факультету, циклу професійної та практичної 

підготовки 

Коротка анотація курсу  Діалектика є стихією мислення в його всезагальних і необхідних визначеннях. В такому плані діалектика 

покликана бути методом не тільки стосовно самої філософії, стосовно самої себе, а й спеціальних галузей: 

науки про природу, суспільство, духовне життя та людину.  
Діалектичнийметод тлумачать як певну цілісність, яка містить у собі (знімає) спеціальні наукові методи (вролі 

певних логічних категорій), але не зводиться ні до кожного з них зокрема, ні до їхньоїсуми. В такому випадку 

діалектика не лише спроможна виступати як всезагальний методпізнання, а й слугує методом, застерігаючим від 

однобічності, а отже, й абсолютизації впроцесі застосування окремих методів наукового пізнання. Визначено 

проблемність у стосункугерменевтичного, феноменологічного, аналітичного і діалектичного методів з огляду 

ідеїобґрунтування всезагальності й необхідності саме останнього 



Мета та цілі курсу Мета курсу – залучення студентів до її свідомого осягнення. Адже саме філософська діалектика є 

найбільш важливою формою теоретичного мислення, оскільки вона є аналог і тим самим адекватний 

метод пояснення явищ (ідеальних та реальних), що розвиваються, всезагальних зв’язків універсуму та 

переходів від однієї галузі наукового дослідження до іншої. 

Цілі курсу – залучення  студентів до системного опанування, в першу чергу, гегелівської діалектики 

шляхом опрацювання класичних філософських праць, а також концепцій діалектики таких філософів 

сучасності, як Б. Кроче, А. Ліберт, Ж.-П. Сартр, Т. Адорно та інші.  

Ознайомити студентів з головними філософськими проблемами у галузі діалектики. Проаналізувати 

основи та особливості діалектичного методу в контексті  гуманітарного знання. Розглянути становлення 

діалектики на всіх етапах її розвитку у контексті світової філософської думки. 

Компетенції, що забезпечуються під час вивчення дисципліни: 

Загальні –  

ЗК2. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК3. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел. 

 ЗК4. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні.  

ЗК14. Здатність зберігати та примножувати моральні культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Фахові:  

ФК2. Здатність виокремлювати специфіку філософського знання та змістові відмінності філософії від інших форм 

мислення.  

ФК3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про розвиток основних філософських ідей, учень 

та напрямків.  

ФК4. Усвідомлення особливостей і місця вітчизняної інтелектуально-філософської традиції у світовій.  

ФК5. Здатність аналізувати сучасні філософські проблеми та вчення.  

ФК10. Здатність аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальнонаукової 

проблематики.  

ФК11. Здатність застосовувати в професійній діяльності знання про засади, розвиток і сучасний стан наукового та 

гуманітарного знання. 

ФК14. Здатність брати участь в інтелектуальних дискусіях на засадах діалогу, відкритості й толерантності. 

 



Література для вивчення 

дисципліни 

Діалектика: навчальний посібник / Василь Лисий. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. — 480 с. 

Баумейстер А. Джерела і приховані мотиви фундаментальної онтології / А. Баумейстер // Sententiae. – 

2012. – № 2 (XXVII). – С.46–59. 

Євген Бистрицький , Сергій Пролеєв , Роман Зимовець. Комунікація і культура в ґлобальному світі. – К.: 

Дух і літера, 2020. – 416 с.  

Рижак Л. В. Філософія : підручник. – Львів:   ЛНУ імені Івана Франка,  2013. – 650 с. 

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

Франка, 2016. – 350 с. 

Булатов М., Загороднюк В., Малєєв К., Солонько Л. Діалектика без апології. К.: Стилос, 1998. 

Гусєв В. Вступ до метафізики: навч. посібник. К.: Либідь, 2004. 

Філософія: світ людини: Курс лекцій: Навч. посібник для студентів вищихнавчальних закладів / В. 

Табачковський, М. Булатов, Н. Хамітов. К.: Либідь,2004. 

Філософія як історія філософії: підручник / За ред. В.І.Ярошевця. – К.: Центр учбов. л-ри, 2012 – 648 с. 

Приходько В. В. Основи теоретичної філософії : навч. посіб. / В. В. Приходько. – Київ : Київ. ун-т, 2016. – 

142 с. 

Тривалість курсу 4 кредити, 120 год. 

Обсяг курсу 64  аудиторних годин 

З них: 

32 годин лекцій 

32 годин  практичних занять 

56 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення курсу студент повинен: 

Знати:  
Основні періоди розвитку діалектики, термінологічний матеріал, основні напрямки.  

Визначення фундаментальних філософських категорій зі сфер онтології, гносеології, логіки, науки, соціальної 

філософії, історії філософії, філософії культури, етики, естетикі техніки, релігієзнавства.  

Добре орієнтуватися в першоджерелах та основній сучасній філософській літературі. 

Вміти:          

Систематизувати та порівнювати традиції діалектичного методу. 

Розкривати фундаментальні основи філософського та діалектичного методу як основи творчого мислення. 

Використовувати діалектику як метод дослідження не лише стосовно самої філософії, а й спеціальних галузей науки 

про природу, суспільство, духовне життя та людину.  

Синтезувати набуті знання із фахових та гуманітарних дисциплін у цілісне світосприйняття. Чітко, послідовно і 



несуперечливо формувати свої думки, дохідливе і переконливо робити висновки.  

Обґрунтовувати засобами логіки та конкретним матеріалом освоюваної спеціальності розв'язання практичних 

завдань.  

Чітко усвідомлювати, що естетично і морально розвинена людина несе елементи прекрасного і доброго в усі види 

своєї діяльності, роблячи її, таким чином, більш успішною.  

Застосовувати набуті знання при аналізі реалій сучасного суспільного буття; формувати власну позицію щодо 

актуальних проблем сьогодення. 

В процесі вивчення дисципліни студенти здобудуть такі результати навчання: 

РН2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.  

РН3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.  

РН4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної 

проблематики. 

РН5. Спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно й письмово, використовувати їх для 

організації ефективної міжкультурної комунікації.  

РН6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.  

РН11. Вміти аналізувати міркування та робити ґрунтовні смислові узагальнення, висновки. 

РН12. Вміти викладати власні міркування послідовно, логічно, систематично та аргументовано.  

РН15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й толерантності. 

 

Формат курсу очний 

теми Тема 1. Діалектика як філософська наука і філософія  

Тема 2. Логічний апарат діалектики  

Тема 3. Інтелектуальні здатності осягнення діалектики 

Тема 4. «Перехід» як форма діалектики в сфері буття 

Тема 5.  «Рефлексія» як форма діалектики в сфері сутності 

Тема 5.  «Рефлексія» як форма діалектики в сфері сутності 

Тема 6. «Розвиток» як форма діалектики в дійсності 

Тема 7. Діалектика як метод 

Тема 8. Антропологічний вимір діалектики 

 

Підсумковий контроль, 

форма 

екзамен 



Пререквізити 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань  з філософських  дисциплін: Історія античної філософії, 

логфка, філософська антропологія, етика, естетика, релігієзнавство, онтологія, гносеологія, епістемологія, 

метафізика. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Дебати (панельні, «за» і «проти»). 

Проблемно-пошукові. 

Ситуативне моделювання. 

Техніки опрацювання дискусійних питань. 

Метод усного опитування. 

Необхідні обладнання Проектор, роздаткові матеріали, підключення до мережі Інтернет. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Критерії оцінювання за курсом «Проблеми теоретичного знання в німецькій класичній філософії» 
відповідають «Положенню про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті 

імені Івана Франка» (Режим доступу: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). 

Дотримння правил академічної доброчесності полягає в: 

- самостійному виконанні навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання; 

- обов’язкове посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

Оцінювання за курсом здійснюється наступним чином - 50 балів протягом семестру, та 50 під час іспиту.  

Виконання індивідуальних та групових завдань, що потребують проведення самостійного дослідницького 

експеременту з обговоренням результатів – 20 б. 

Участь в практичних заняттях (виступ, повідомлення, обговорення) – 5 б. 

Участь в інтерактивних заходах – 5 б. 

Групова робота – 2 б. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються, а саме: 

- академічного плагіату - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих 

іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів 

(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; 

- самоплагіату - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як 

нових наукових результатів; 

- фальсифікації - свідомої зміни чи модифікації вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових 

досліджень; 

- списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для 

використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання; 

 



Питання до екзамену 1. Діалектика як філософська наука і філософія. 

2. Діалектика, логіка та теорія пізнання, їх співвідношення. 

3. Діалектика і світогляд. 

4. Історична генеза діалектики. 

5. Предмет діалектики і філософії. 

6. Вчення Арістотеля про категорії. 

7. Емпірична і теоретична діалектика. 

8. Категоріальний лад діалектики як логіки. 

9. Рефлексивний лад діалектики як логіки. 

10. Поняттєвий лад діалектики як логіки. 

11. Поняття законів і принципів діалектики. 

12. Зміст та форма в системі діалектики як логіки. 

13. Суперечлива природа руху. 

14. Основний принцип системи філософського (теоретичного) знання та його призначення. 

15. Діалектика Г.Сковороди. 

16. Чуттєве споглядання та діалектика. 

17. Розсудок та діалектика. 

18. Розум та діалектика. 

19. Раціональне та ірраціональне в діалектиці. 

20. Поняття переходу в діалектиці. 

21. Категорії  якості. 

22. Категорії кількості. 

23. Категорії міри. 

24. Перехід якості в кількість поза мірою. 

25. Перехід кількості в якість поза мірою. 

26. Взаємоперехід якості і кількості в межах міри та його умови. 

27. Взаємоперехід якості в кількість і кількості в якість як закон пізнання і діяльності. 

28. Поняття рефлексії в діалектиці. 

29. Види рефлексії. 

30. Рефлексивні визначення тотожності та відмінності. 

31. Рефлексивні визначення протилежності та суперечності. 

32. Логіка розв’язання суперечності. 

33. Поняття боротьби  протилежностей в діалектиці. 

34. Суперечність та антагонізм. 

35. Тотожність протилежностей як закон пізнання. 

36. Боротьба протилежностей як закон діяльності. 

37. Логічна структура принципу розвитку. 

38. Поняття еманації, еволюції, розвитку. 

39. Діалектика та софістика. 

40. Спіралевидна форма вияву розвитку. 

41. Єдність історичного і логічного та її значення для побудови діалектики як логіки. 

42. Розвиток як закон пізнання і діяльності. 



43. Структура діалектичного методу. 

44. Діалектика і методи наукового пізнання. 

45. Принцип розвитку у вимірі чуттєвого споглядання, розсудку і розуму. 

46. Проблема  застосування діалектики у філософії і науці: передумови, умови, форми і межі. 

47. Закон (принцип) співпадіння початку і основного принципу системи теоретичного (філософського) знання. 

48. Принцип переходу у вимірах розсудку і розуму. 

49. Одиничне, особливе, загальне та їх діалектика. Проблема всезагального. 

50. Діалектика античної елейської школи. Зенон Елейський. 

51. Гносеологія і діалектика. 

52. Діалектика та догматизм. 

53. Діалектика становлення в філософії Геракліта Ефеського. Буття, ніщо, становлення. 

54. Соціально-філософський вимір діалектики. 

55. “Початок” системи філософського (теоретичного) знання, його природа і призначення. 

56. Діалектика як діалог. 

57. Тріадична форма вияву розвитку. 

58. Сучасні концепції діалектики в зарубіжній філософії. 

59. Якісна і кількісна нескінченність. Кінечне і нескінченне. 

60. Формальна та діалектична логіка, їх специфіка. 

61. Історія діалектики та її теорія. 

62. Сходження від конкретного до абстрактного в пізнавальному освоєнні об‘єкту. 

63. Відношення протилежностей як їх єдність і боротьба. 

64. Поняття безмірного в діалектиці. 

65. Лінійна форма вияву розвитку. 

66. Формальна і діалектична суперечність. 

67. Діалектика та релятивізм. 

68. Діалектика як теорія і метод. 

69. Історичний та логічний методи дослідження історії предмету науки (філософії). 

70. Рух, зміна, розвиток. 

71. Діалектичне заперечення як логічна форма переходу категорій в процесі викладу системи філософського 

(теоретичного) знання. 

72. Сутність і явище, їх діалектика. 

73. Формальне та діалектичне заперечення. 

74. Діалектика як принципи систем і система принципів. 

75. Принцип всезагальності діалектики. 

76. Колоподібна форма вияву розвитку. 

77. Діалектика М. Кузанського. 

78. Діалектика та скептицизм. 

79. Дослідження природи понять як необхідна умова діалектичного способу мислення. 

80. Діалектика та метафізика. 

81. Діалектичний метод як синтез теоретичного і практичного. 

82. Поняття діалектики в контексті співвідношення об’єктивного і суб’єктивного. 

83. Діалектика і творчість. 



84. Суперечність як основна категорія діалектики. 

85. Аналіз і синтез як моменти діалектичного методу. 

86. Принципи переходу, відображення (рефлексії) та синтезу протилежностей в діалектиці. 

87. Сократична діалектика  в діалогах Платона. 

88. Діалектика і натурфілософія  (філософія природи). 

89. Діалектика як теорія розвитку. 

90. Діалектика та онтологія. 

91. Перервність, неперервність та стрибок як  моменти розвитку. 

92. Заперечення та самозаперечення в діалектиці. 

93. Принцип “зняття” в діалектиці. 

94. Тотожність і відмінність ступенів розвитку. 

95. Поняття системи філософського (теоретичного) знання. 

96. Практична природа категоріального ладу людського мислення. 

97. Єманація, еволюція, розвиток. 

Опитування  Проводяться що два тижні у вигляді дискусій 

 

ДОДАТОК 

Схема курсу   «Діалектика» 
Тиж. 

/ 

дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Матеріали Література 

 

Завдання, год Термі

н 

викон

ання 

Лекційні заняття 

1 

/ 

2 

/ 

 

 

9.02 

11.02 

Тема 1. Діалектика як 

філософська наука і 

філософія 

1.Предмет діалектики і 

філософії. Історична генеза 

діалектики. 

2.Діалектика, логіка та 

теорія пізнання, їх 

співвідношення. 

3.Діалектика і світогляд. 

 

 

 

Лекція-

дискусія 

 

 

Василь Лисий. 

Діалектика і методи 

наукового пізнання. - 

Режим доступу: 

http://old.filos.lnu.edu.

ua/Visnyk/Filos_V__1

3/2.pdf 

Попович М. В. Раціональність і виміри 

людського буття / М. В. Попович. - К.: Сфера, 

1997. – 290 с. 

Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. 

Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів освіти ІІІ – 

ІV рівнів акредитації / Петрушенко Віктор. – 

К.: «Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 

2002. – 544 с. 

Діалектика: навчальний посібник / Василь 

Лисий. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 

2014. — 480 с.Гусєв В. Вступ до метафізики: 

навч. посібник. К.: Либідь, 2004. 

Схарактеризуйте сутність розвитку і 

проблеми його визначення. 

Який зміст охоплює філософська 

категорія „діалектика”? 

Визначте головні історико-

філософські підходи до діалектики. 

Що означає, що діалектика 

одиничного і загального включена в 

методи наукового пізнання 

  

  

 

 

 

2 год 



 

2 

/ 

 

 

Тема 2. Логічний апарат 

діалектики 

1.Емпірична і теоретична 

діалектика. 

2.Категоріальний, 

рефлексивний та 

поняттєвий лад діалектики 

як логіки. 

3.Закони та принципи 

діалектики. 

Лекція Василь Лисий. 

Діалектика і методи 

наукового пізнання. - 

Режим доступу: 

http://old.filos.lnu.edu.

ua/Visnyk/Filos_V__1

3/2.pdf 

Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. 

Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів освіти ІІІ – 

ІV рівнів акредитації / Петрушенко Віктор. – 

К.: «Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 

2002. – 544 с. 

Діалектика: навчальний посібник / Василь 

Лисий. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 

2014. — 480 с. 

 

Які основні закони діалектики 

визначає філософія? 

Визначте головні категорії 

діалектики. 

 Схарактеризуйте діалектичне 

відношення між одиничним та 

загальним.  

Яким є філософське осмислення 

діалектичної закономірності 

 

 

 

2 год 

3 

 

Тема 2. Логічний апарат 

діалектики 

1.Емпірична і теоретична 

діалектика. 

2.Категоріальний, 

рефлексивний та 

поняттєвий лад діалектики 

як логіки. 

3.Закони та принципи 

діалектики. 

лекція Василь Лисий. 

Діалектика і методи 

наукового пізнання. - 

Режим доступу: 

http://old.filos.lnu.edu.

ua/Visnyk/Filos_V__1

3/2.pdf 

Булатов М., Загороднюк В., Малєєв К., 

Солонько Л. Діалектика без апології. К.: 

Стилос, 1998. 

Діалектика: навчальний посібник / Василь 

Лисий. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 

- 480 с. 

Кримський С.Б. Запити філософських смислів. 

– К.: Видавець ПАРАПАН, 2003. – 240 с. 

Як співвідносяться теорія і 

практика? 

Якось Гегель на зауваження, що 

його теорія не узгоджується з 

фактами, відповів: “Тим гірше для 

фактів”. Чи згодні ви з Гегелем? 

 

 

 

2 год 

4 

 

 

 

 

Тема 2. Логічний апарат 

діалектики 

1.Емпірична і теоретична 

діалектика. 

2.Категоріальний, 

рефлексивний та поняттєвий 

лад діалектики як логіки. 

3.Закони та принципи 

діалектики. 

лекція  Василь Лисий. Діалектика і методи наукового 

пізнання. - Режим доступу: 

http://old.filos.lnu.edu.ua/Visnyk/Filos_V__13/2.

pdf 

Булатов М., Загороднюк В., Малєєв К., 

Солонько Л. Діалектика без апології. К.: 

Стилос, 1998 

Добронравова І., Білоус Т., Комар О. Новітня 

філософія науки. Підручник.К.: Логос, 2009. 

243 с. 

Чим  відрізняється  наукове  

пізнання  від  буденного? 

Які  риси притаманні науковому  

пізнанню? 

Чим  змістовно  відрізняються  

поняття  чуттєве  та раціональне”  

від  понять  емпіричне  та  

теоретичне? 

У  чому  полягає  взаємозв’язок  і  

чим  відрізняються  емпіричний  і  

теоретичний  рівні  наукового  

пізнання? 

 

 

 

 

2 год 



5 

/ 

Тема 3. Інтелектуальні 

здатності осягнення 

діалектики 

1.Чуттєве споглядання  на 

розсудок. 

2.Розум. 

3.Раціональне та 

ірраціональне в діалектиці 

лекція Іщенко Ю. 

Діалектика і 

толерантність 

(Сократ versus 

Геракліт) // 

Філософсько-

антропологічні студії 

2001. К.: Стилос, 

2001. С. 223–238. 

Булатов М., Загороднюк В., Малєєв К., 

Солонько Л. Діалектика без апології. К.: 

Стилос, 1998 

Добронравова І., Білоус Т., Комар О. Новітня 

філософія науки. Підручник.К.: Логос, 2009. 

243 с. 

Діалектика: навчальний посібник / Василь 

Лисий. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 

2014. — 480 с. 

Діалектика та її альтенативи. Режим доступу: 

https://web.archive.org/web/20160313041312/htt

p://libfree.com/196270139_filosofiyadialektika_a

lternativi.html#329 

Назвіть  форми  емпіричного  і  

теоретичного  знання. 

Чим  відрізняється  науковий  факт  

від  факту  дійсності? 

Що  є проблема? 

Що  таке  гіпотеза  і  теорія? 

 

 

 

 

2 год 

6 

/ 

Тема 3. Інтелектуальні 

здатності осягнення 

діалектики 

1.Чуттєве споглядання  на 

розсудок. 

2.Розум. 

3.Раціональне та 

ірраціональне в діалектиці 

лекція Діалектика без 

апології. – К., 1998. – 

С. 42-72. 

Мельник В. Наукова методологія та її рівні // 

Філософія як рефлексія духу. Хрестоматія. – 

Львів, 2009. – С. 257-275. 

Діалектика: навчальний посібник / Василь 

Лисий. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 

2014. — 480 с. 

Діалектика та її альтенативи. Режим доступу: 

https://web.archive.org/web/20160313041312/htt

p://libfree.com/196270139_filosofiyadialektika_a

lternativi.html#329 

Окресліть основні аспекти 

розуміння субстанції Г.Геґелем. 

Поясніть розуміння Г.Геґелем 

життєвого циклу абсолютної ідеї, 

джерел її руху та розвитку. 

Окресліть основні складові 

філософської системи Г.Геґеля. 

Яким є співвідношення чутєєвого 

досвіду, розсудку та розуму у 

Гегеля? 

Як філософ трактує діалектику. 

 

 

 

 

2 год 

7 

 

Тема 4. «Перехід» як 

форма діалектики в сфері 

буття 

1.Категорії якості, 

кількості, міри. 

2.Безмірне. Взаємоперехід 

якості і кількості та його 

умови. 

3.Взаємоперехід якості і 

кількості як закон пізнання 

і діяльності. 

лекція Діалектика і методи 

наукового пізнання / 

В. Лисий // Вісник 

Львівського 

національного 

університету ім. Ів. 

Франка : філософські 

науки. – 
Львів : Видавничий 

центр ЛНУ ім. Ів. 
Франка, 2010. – Вип. 

13. – С. 20–28. 

Філософія: підручник для студентів вищих 

навчальних закладів / кол. авторів за ред. Л.В. 
Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. 

 Діалектика: навчальний посібник / Василь 
Лисий. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 

2014. — 480 с. 

Кримський С.Б. Запити філософських смислів. 
– К.: Видавець ПАРАПАН, 2003. – 240 с. 

Дайте характеристику поняттям 

“розвиток”, “прогрес”, “регрес”. 

У чому суть закону єдності і 

боротьби протилежностей? 

У чому полягають особливості 

закону взаємного переходу 

кількісних змін у якісні? 

Розкрийте сутність діалектичного 

заперечення. 

 

 

 

2 год 

8 

 

Тема 4. «Перехід» як 

форма діалектики в сфері 

буття 

1.Категорії якості, 

кількості, міри. 

лекція Діалектика і методи 

наукового пізнання / 

В. Лисий // Вісник 

Львівського 

національного 

університету ім. Ів. 

Антропологічний вимір діалектики / В. П. 

Лисий // Тези наукової конференції 

філософського факультету ЛНУ ім. Ів. 

Франка. – Львів, 2007. – Вип. 4. – С. 32–34. 

Іщенко Ю. Діалектика і толерантність (Сократ 

versus Геракліт) // Філософсько-

Дайте характеристику поняттям 

“розвиток”, “прогрес”, “регрес”. 

У чому суть закону єдності і 

боротьби протилежностей? 

У чому полягають особливості 

закону взаємного переходу 

 

 

2 год 



2.Безмірне. Взаємоперехід 

якості і кількості та його 

умови. 

3.Взаємоперехід якості і 

кількості як закон пізнання 

і діяльності. 

Франка : філософські 

науки. – 

Львів : Видавничий 

центр ЛНУ ім. Ів. 

Франка, 2010. – Вип. 

13. – С. 20–28. 

антропологічні студії 2001. К.: Стилос, 2001. 

С. 223–238. 

кількісних змін у якісні? 

Розкрийте сутність діалектичного 

заперечення. 

9 

/ 

 

Тема 5.  «Рефлексія» як 

форма діалектики в сфері 

сутності 

1.Рефлексія та її види. 

2.Рефлексивні визначення 

сутності: тотожність, 

відмінність, протилежність, 

суперечність, боротьба 

протилежностей, основа. 

3.Тотожність і боротьба 

протилежностей як закон 

пізнання і діяльності 

 Діалектика і методи 

наукового пізнання / 

В. Лисий // Вісник 

Львівського 

національного 

університету ім. Ів. 

Франка : філософські 

науки. – 

Львів : Видавничий 

центр ЛНУ ім. Ів. 

Франка, 2010. – Вип. 

13. – С. 20–28. 

Кримський С.Б. Запити філософських смислів. 

– К.: Видавець ПАРАПАН, 2003. – 240 с. 

Приходько В. В. Основи теоретичної 

філософії : навч. посіб. / В. В. Приходько. – 

Київ : Київ. ун-т, 2016. – 142 с. 

Історичні форми і принципи діалектики. Режм 

доступу: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q

=cache:7xlkd0an02MJ:politics.ellib.org.ua/pages-

204.html+&cd=10&hl=uk&ct=clnk&gl=ua 

Дайте визначенн рефлексії 

Які види ефлексії ви знаєте 

Прокоментуйте наступні терміни: 

тотожність, відмінність, 

протилежність, суперечність, 

боротьба протилежностей, основа 

Наведіть приклади закону 

тотожністі і боротьби 

протилежностей  
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Тема 5.  «Рефлексія» як 

форма діалектики в сфері 

сутності 

1.Рефлексія та її види. 

2.Рефлексивні визначення 

сутності: тотожність, 

відмінність, протилежність, 

суперечність, боротьба 

протилежностей, основа. 

3.Тотожність і боротьба 

протилежностей як закон 

пізнання і діяльності 

 Діалектика і методи 

наукового пізнання / 

В. Лисий // Вісник 

Львівського 

національного 

університету ім. Ів. 

Франка : філософські 

науки. – 

Львів : Видавничий 

центр ЛНУ ім. Ів. 

Франка, 2010. – Вип. 

13. – С. 20–28. 

Кримський С.Б. Запити філософських смислів. 

– К.: Видавець ПАРАПАН, 2003. – 240 с. 

Приходько В. В. Основи теоретичної 

філософії : навч. посіб. / В. В. Приходько. – 

Київ : Київ. ун-т, 2016. – 142 с. 

Історичні форми і принципи діалектики. Режм 

доступу: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q

=cache:7xlkd0an02MJ:politics.ellib.org.ua/pages-

204.html+&cd=10&hl=uk&ct=clnk&gl=ua 

Дайте визначенн рефлексії 

Які види ефлексії ви знаєте 

Прокоментуйте наступні терміни: 

тотожність, відмінність, 

протилежність, суперечність, 

боротьба протилежностей, основа 

Наведіть приклади закону 

тотожністі і боротьби 

протилежностей  
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Тема 6. «Розвиток» як 

форма діалектики в 

дійсності 

1.Логічна структура 

принципу розвитку. 

 Категорії діалектик. 

Режим доступу: 

http://webcache.google

usercontent.com/searc

h?q=cache:_sfem4Evj

50J:library.nlu.edu.ua/

POLN_TEXT/4%2520

Діалектика і методи наукового пізнання / В. 

Лисий // Вісник 

Львівського національного університету ім. Ів. 

Франка : філософські науки. – 

Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 

2010. – Вип. 13. – С. 20–28. 

Кримський С.Б. Запити філософських смислів. 

Що таке принцип? Назвіть основні 

принципи діалектики. 

 

  Що таке зв’язок, закон, 

закономірність? 

Якi найбiльш важливi сторони 

дiйсностi вiдтворюються в категорiï 

 



2.Зовнішні форми  вияву 

розвитку: лінійна, 

колоподібна, тріадична, 

спіралевидна. 

3.Принцип розвитку як 

закон пізнання і діяльності. 

KURS/4/1/07H2R7_4.

htm+&cd=3&hl=uk&c

t=clnk&gl=ua 

– К.: Видавець ПАРАПАН, 2003. – 240 с. 

Булат Є. А. Правові і філософські аспекти 

наукових відкриттів : монографія / Є. А. Булат, 

В. І. Дирда. – Дніпропетровськ : Герда, 2015. 

“закон”? 

Які бувають закони? 

Якi особливостi законiв 

матерiалiстичноï дiалектики? 
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Тема 6. «Розвиток» як 

форма діалектики в 

дійсності 

1.Логічна структура 

принципу розвитку. 

2.Зовнішні форми  вияву 

розвитку: лінійна, 

колоподібна, тріадична, 

спіралевидна. 

3.Принцип розвитку як 

закон пізнання і діяльності. 

 Категорії діалектик. 

Режим доступу: 

http://webcache.google

usercontent.com/searc

h?q=cache:_sfem4Evj

50J:library.nlu.edu.ua/

POLN_TEXT/4%2520

KURS/4/1/07H2R7_4.

htm+&cd=3&hl=uk&c

t=clnk&gl=ua 

Кримський С.Б. Запити філософських смислів. 

– К.: Видавець ПАРАПАН, 2003. – 240 с. 

Приходько В. В. Основи теоретичної 

філософії : навч. посіб. / В. В. Приходько. – 

Київ : Київ. ун-т, 2016. – 142 с. 

Історичні форми і принципи діалектики. Режм 

доступу: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q

=cache:7xlkd0an02MJ:politics.ellib.org.ua/pages-

204.html+&cd=10&hl=uk&ct=clnk&gl=ua 

Озадовська Л.В. Парадигма діалогічності в 

сучасному мисленні / Озадовська 

Л.В. – К., 2007 – 166 с. 

Позначте методи, які 

використовуються на емпіричному 

рівні наукового  пізнання. 

Навіщо потрібна при проведенні 

експерименту теорія? 

У яких науках використовуються 

описувальні методи? 

Назвіть методи, які 

використовуються на теоретичному 

рівні наукового пізнання. 
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Тема 7. Діалектика як 

метод 

1.Структура діалектичного 

методу. 

2.Діалектика і методи 

наукового пізнання. 

3.Проблема застосування 

діалектики у філософії  і 

науці: передумови, умови, 

форми, механізми і межі. 

 Антропологічний 

вимір діалектики / В. 

П. Лисий // Тези 

наукової конференції 

філософського 

факультету ЛНУ ім. 

Ів. Франка. – Львів, 

2007. – Вип. 4. – С. 

32–34. 

 

Філософія: світ людини: Курс лекцій: Навч. 

посібник для студентів вищихнавчальних 

закладів / В. Табачковський, М. Булатов, Н. 

Хамітов. К.: Либідь,2004. 

Діалектика та її альтенативи. Режим доступу: 

https://web.archive.org/web/20160313041312/htt

p://libfree.com/196270139_filosofiyadialektika_a

lternativi.html#329 

Приходько В. В. Основи теоретичної 

філософії : навч. посіб. / В. В. Приходько. – 

Київ : Київ. ун-т, 2016. – 142 с. 

Озадовська Л. Парадигма діалогічності в 

сучасному мисленні. Режим доступу: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q

=cache:595LiUoqP0EJ:https://www.filosof.com.u

a/Ozadovska/Zmist.htm+&cd=1&hl=uk&ct=clnk

&gl=ua 

 

Що відрізняє діалектику від 

метафізики, еклектики, софістики? 

Чим спричиняється догматизм в 

мисленні? 

У чому суть діалектичного 

мислення? Спробуйте назвати його 

принципи. 

Яка роль діалектики щодо 

пізнавальної і практичної діяльності 

людей?  

Що таке об’єктивна дiалектика i де 

вона себе проявляє? 

 У яких формах iснує суб’єктивна 

дiалектика?  

Що таке матерiалiстична дiалектика? 

 

14 Тема 7. Діалектика як 

метод 

1.Структура діалектичного 

методу. 

 Антропологічний 

вимір діалектики / В. 

П. Лисий // Тези 

наукової конференції 

філософського 

Кримський С.Б. Запити філософських смислів. 

– К.: Видавець ПАРАПАН, 2003. – 240 с. 

Сепетий Д. П. Діалектика versus метафізика: 

переоцінка дилеми Філософська думка. – 2006. 

– № 4. – С. 56–75. 

  Що  є метод,  методика,  

методологія? 

Розкрийте  діалектику  формування  

наукового  методу. 

Класифікуйте методи. 

 



2.Діалектика і методи 

наукового пізнання. 

3.Проблема застосування 

діалектики у філософії  і 

науці: передумови, умови, 

форми, механізми і межі. 

факультету ЛНУ ім. 

Ів. Франка. – Львів, 

2007. – Вип. 4. – С. 

32–34. 

 

Діалектика та її альтенативи. Режим доступу: 

https://web.archive.org/web/20160313041312/htt

p://libfree.com/196270139_filosofiyadialektika_a

lternativi.html#329 

Озадовська Л. Парадигма діалогічності в 

сучасному мисленні. Режим доступу: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q

=cache:595LiUoqP0EJ:https://www.filosof.com.u

a/Ozadovska/Zmist.htm+&cd=1&hl=uk&ct=clnk

&gl=ua 

Горкгаймер М. Критика інструментального 

розуму.  – Київ: ППС-2002, 2006. 

Які типи моделювання вам відомі? 

Що їм притаманно? 

Які  загальнонаукові  методи  

застосовуються  як  на  

емпіричному,  так  і  на  

теоретичному  рівнях  наукового 

пізнання? 

15 

/ 

Тема 8. Антропологічний 

вимір діалектики 

1.Діалектика і культура. 

2.Діалектика як діалог.  

3.Діалектика і творчість. 

 Іщенко Ю. 

Діалектика і 

толерантність 

(Сократ versus 

Геракліт) // 

Філософсько-

антропологічні студії 

2001. К.: Стилос, 

2001. С. 223–238. 

Кримський С.Б. Запити філософських смислів. 

– К.: Видавець ПАРАПАН, 2003. – 240 с. 

Сепетий Д. П. Діалектика versus метафізика: 

переоцінка дилеми Філософська думка. – 2006. 

– № 4. – С. 56–75 

Озадовська Л. Парадигма діалогічності в 

сучасному мисленні. Режим доступу: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q

=cache:595LiUoqP0EJ:https://www.filosof.com.u

a/Ozadovska/Zmist.htm+&cd=1&hl=uk&ct=clnk

&gl=ua 

Адорно Т. Теорія естетики / Пер. з нім. П. 

Таращука. Київ: "Основи", 2002. 

Що означає термiн дiалектика? 

Як змiнювався змiст поняття 

дiалектики у процесi iсторичного 

розвитку фiлософiï? 

У чому різниця історичних форм 

діалектики? 
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Тема 8. Антропологічний 

вимір діалектики 

1.Діалектика і культура. 

2.Діалектика як діалог.  

3.Діалектика і творчість. 

 Сепетий Д. П. 

Діалектика versus 

метафізика: 

переоцінка дилеми 

Філософська думка. – 

2006. – № 4. – С. 56–

75 

Антропологічний вимір діалектики / В. П. 

Лисий // Тези наукової конференції 

філософського факультету ЛНУ ім. Ів. 

Франка. – Львів, 2007. – Вип. 4. – С. 32–34. 

Кримський С.Б. Запити філософських смислів. 

– К.: Видавець ПАРАПАН, 2003. – 240 с. 

Озадовська Л. Парадигма діалогічності в 

сучасному мисленні. Режим доступу: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q

=cache:595LiUoqP0EJ:https://www.filosof.com.u

a/Ozadovska/Zmist.htm+&cd=1&hl=uk&ct=clnk

&gl=ua 

Адорно Т. Негативная диалектика. Mосква: 

Научный мир, 2003.  

Назвіть принципи діалектики. 

Визначте діалектику через її 

принципи. 

У яких значеннях поняття 

«діалектика» застосовувалося в 

історії філософії. Проаналізуйте  

терміни «діалог», «дискусія», 

«діалектика». 

 

Практичні заняття 

 

2 

Тема 1. Діалектика як 

філософська наука і 

філософія 

Семінар -

дискусія 

Антинамічна 

діалектика І. Канта та 

її неперехідний 

характер // Тези 

Основи філософських знань: філософія, логіка, 

етика, естетика, релігієзнавство: Підручник. / 

Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М., 

Требін М.П. та ін. – Київ: Центр учбової 

Схарактеризуйте сутність розвитку і 

проблеми його визначення. 

Який зміст охоплює філософська 

  

 



  звітної наук. конф. 

філософського 

факультету. – Львів : 

ЛНУ ім. Ів. Франка, 

2009. – Вип. 6. – С. 

25–30. 

 

літератури, 2008. 

Приходько В. В. Основи теоретичної 

філософії : навч. посіб. / В. В. Приходько. – 

Київ : Київ. ун-т, 2016. – 142 с. 

Булатов М. Німецька класика – світогляд – 

філософська антропологія // Булатов 

М. / Філософсько-антропологічні читання 98 

(До 70-річчя засновника Київської 

світоглядно-антропологічної школи 

Володимира Шинкарука). Зб. наук. праць. – К. 

Стилос. – 1999. – с. 43 – 96. 

категорія „діалектика”? 

Визначте головні історико-

філософські підходи до діалектики. 

Що означає, що діалектика 

одиничного і загального включена в 

методи наукового пізнання 

  

 

 

2 год 

 

3 

 

 

Тема 1. Діалектика як 

філософська наука і 

філософія 

 

Семінар -

дискусія 

 Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. 

Навчальний посібник. – Львів, 2003. – (Розділ 

2. Антична філософія). – С. 60–76. 

Рассел Б. Історія західної філософії / Бертран 

Рассел. – К., 1995. – С.16-258. 

Філософія як історія філософії: підручник / За 

ред. В.І.Ярошевця. – К.: Центр учбов. л-ри, 

2012 – 648 с. 

 

Які основні закони діалектики 

визначає філософія? 

Визначте головні категорії 

діалектики. 

 Схарактеризуйте діалектичне 

відношення між одиничним та 

загальним.  

Яким є філософське осмислення 

діалектичної закономірності 

 

 

 

2 год 

 

4 

 

Тема 2. Логічний апарат 

діалектики 

семінар Василь Лисий. 

Діалектика і методи 

наукового пізнання. - 

Режим доступу: 

http://old.filos.lnu.edu.

ua/Visnyk/Filos_V__1

3/2.pdf 

Копнін П. Гносеологічні та логічні основи 

науки // Філософія: хрестоматія (від витоків до 

сьогодення): навч. посіб. / За ред. Л. 

Губерського. – К.: Знання, 2009. – С. 334–343. 

Рассел Б. Людське пізнання. Його сфера та 

межі // Філософія: хрестоматія (від витоків до 

сьогодення): навч. посіб. / За ред. 

Л.Губерського. – К.: Знання, 2009. – С. 321–

333. 

Добронравова І., Білоус Т., Комар О. Новітня 

філософія науки. Підручник. – К.: Логос, 2009. 

– 243 с. 

Як співвідносяться теорія і 

практика? 

Якось Гегель на зауваження, що 

його теорія не узгоджується з 

фактами, відповів: “Тим гірше для 

фактів”. Чи згодні ви з Гегелем?  

У  чому  полягає  взаємозв’язок  і  

чим  відрізняються  емпіричний  і  

теоретичний  рівні  наукового  

пізнання? 

 

 

 

 

2 год 

5 

 

Тема 2. Логічний апарат 

діалектики 

семінар Василь Лисий. 

Діалектика і методи 

наукового пізнання. - 

Режим доступу: 

http://old.filos.lnu.edu.

ua/Visnyk/Filos_V__1

3/2.pdf 

Добронравова І., Білоус Т., Комар О. Новітня 

філософія науки. Підручник. – К.: Логос, 2009. 

– 243 с. 

Попович М. В. Раціональність і виміри 

людського буття / М. В. Попович. - К.: Сфера, 

1997. – 290 с. 

Чим  відрізняється  наукове  

пізнання  від  буденного? 

Які  риси притаманні науковому  

пізнанню? 

Чим  змістовно  відрізняються  

поняття  чуттєве  та раціональне”  

від  понять  емпіричне  та  

теоретичне? 

 

 

 

2 год 

6 

 

Тема 3. Інтелектуальні 

здатності осягнення 

семінар Іщенко Ю. 

Діалектика і 

толерантність 

Буслинський В.А. Скрипка П. І. Основи 

філософських знань. Підручник / В. А. 

Буслинський, П. І. Скрипка. - Львів, 2004. - 

Назвіть  форми  емпіричного  і  

теоретичного  знання. 

Чим  відрізняється  науковий  факт  

 



 діалектики (Сократ versus 

Геракліт) // 

Філософсько-

антропологічні студії 

2001. К.: Стилос, 

2001. С. 223–238. 

С.219-240. 

Петрушенко В. Л. Епістемологія як 

філософська теорія знання / В. Л. Петрушенко. 

– Львів: Вид-во держ. унів. «Львівська 

політехніка», 2000. – 296 с. 

Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. 

XVII – XVIII ст.: Підручник. – 2-ге вид. –К.: 

Либідь, 2000. 

Добронравова І., Білоус Т., Комар О. Новітня 

філософія науки. Підручник. – К.: Логос, 2009. 

– 243 с. 

від  факту  дійсності? 

Що  є проблема? 

Що  таке  гіпотеза  і  теорія? 

 

 

 

2 год 

 

7 

 

Тема 3. Інтелектуальні 

здатності осягнення 

діалектики 

семінар Іщенко Ю. 

Діалектика і 

толерантність 

(Сократ versus 

Геракліт) // 

Філософсько-

антропологічні студії 

2001. К.: Стилос, 

2001. С. 223–238. 

Буслинський В.А. Скрипка П. І. Основи 

філософських знань. Підручник / В. А. 

Буслинський, П. І. Скрипка. - Львів, 2004. - 

С.219-240. 

Петрушенко В. Л. Епістемологія як 

філософська теорія знання / В. Л. Петрушенко. 

– Львів: Вид-во держ. унів. «Львівська 

політехніка», 2000. – 296 с. 

Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. 

XVII – XVIII ст.: Підручник. – 2-ге вид. –К.: 

Либідь, 2000. 

Добронравова І., Білоус Т., Комар О. Новітня 

філософія науки. Підручник. – К.: Логос, 2009. 

– 243 с. 

Як філософ трактує діалектику. 

Яким є співвідношення чутєєвого 

досвіду, розсудку та розуму у 

Гегеля? 

 

 

 

 

 

2 год 
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Тема 4. «Перехід» як 

форма діалектики в сфері 

буття 

семінар Діалектика без 

апології. – К., 1998. – 

С. 42-72. 

Касьян В. І. Філософія: навч. посіб. для вузів / 

В. І. Касьян. – К. : Знання, 2004. – С. 144–161. 

Від витоків до середини XIX століття. 

Короткий довідник з історії філософії. Під 

редакцією Т. Д. Пікашової та В. Л. Чуйка. 

К.:1997 р. Режим доступу: 

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

Петрушенко В. Тлумачний словник основних 

філософських термінів / В. Петрушенко – 

Львів: Вид-во Національного у-ту «Львівська 

політтехніка, 209 - 264 с. 

Дайте характеристику поняттям 

“розвиток”, “прогрес”, “регрес”. 

У чому суть закону єдності і 

боротьби протилежностей? 

У чому полягають особливості 

закону взаємного переходу 

кількісних змін у якісні? 

Розкрийте сутність діалектичного 

заперечення. 

 

 

 

2 год 

 

9 

 

Тема 4. «Перехід» як 

форма діалектики в сфері 

буття 

семінар Діалектика і методи 

наукового пізнання / 

В. Лисий // Вісник 

Львівського 

національного 

університету ім. Ів. 

Франка : філософські 

науки. – 

Львів : Видавничий 

Від витоків до середини XIX століття. 

Короткий довідник з історії філософії. Під 

редакцією Т. Д. Пікашової та В. Л. Чуйка. 

К.:1997 р. Режим доступу: 

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

Петрушенко В. Тлумачний словник основних 

філософських термінів / В. Петрушенко – 

Львів: Вид-во Національного у-ту «Львівська 

політтехніка, 209 - 264 с. 

Дайте характеристику поняттям 

“розвиток”, “прогрес”, “регрес”. 

У чому суть закону єдності і 

боротьби протилежностей? 

У чому полягають особливості 

закону взаємного переходу 

кількісних змін у якісні? 

Розкрийте сутність діалектичного 

заперечення. 
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центр ЛНУ ім. Ів. 
Франка, 2010. – Вип. 

13. – С. 20–28. 

 

10 

 

Тема 5.  «Рефлексія» як 

форма діалектики в сфері 

сутності 

семінар Діалектика і методи 

наукового пізнання / 

В. Лисий // Вісник 

Львівського 

національного 

університету ім. Ів. 

Франка : філософські 

науки. – 

Львів : Видавничий 

центр ЛНУ ім. Ів. 

Франка, 2010. – Вип. 

13. – С. 20–28. 

Кримський С.Б. Запити філософських смислів. 

– К.: Видавець ПАРАПАН, 2003. – 240 с. 

Приходько В. В. Основи теоретичної 

філософії : навч. посіб. / В. В. Приходько. – 

Київ : Київ. ун-т, 2016. – 142 с. 

Історичні форми і принципи діалектики. Режм 

доступу: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q

=cache:7xlkd0an02MJ:politics.ellib.org.ua/pages-

204.html+&cd=10&hl=uk&ct=clnk&gl=ua 

Дайте визначенн рефлексії 

Які види ефлексії ви знаєте 

Прокоментуйте наступні терміни: 

тотожність, відмінність, 

протилежність, суперечність, 

боротьба протилежностей, основа 

Наведіть приклади закону 

тотожністі і боротьби 

протилежностей  
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11 

 

Тема 5.  «Рефлексія» як 

форма діалектики в сфері 

сутності 

семінар Категорії діалектик. 

Режим доступу: 

http://webcache.google

usercontent.com/searc

h?q=cache:_sfem4Evj

50J:library.nlu.edu.ua/

POLN_TEXT/4%2520

KURS/4/1/07H2R7_4.

htm+&cd=3&hl=uk&c

t=clnk&gl=ua 

Діалектика і методи наукового пізнання / В. 

Лисий // Вісник 

Львівського національного університету ім. Ів. 

Франка : філософські науки. – 

Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 

2010. – Вип. 13. – С. 20–28. 

Кримський С.Б. Запити філософських смислів. 

– К.: Видавець ПАРАПАН, 2003. – 240 с. 

Булат Є. А. Правові і філософські аспекти 

наукових відкриттів : монографія / Є. А. Булат, 

В. І. Дирда. – Дніпропетровськ : Герда, 2015. 

Дайте визначенн рефлексії 

Які види ефлексії ви знаєте 

Прокоментуйте наступні терміни: 

тотожність, відмінність, 

протилежність, суперечність, 

боротьба протилежностей, основа 

Наведіть приклади закону 

тотожністі і боротьби 

протилежностей  
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Тема 6. «Розвиток» як 

форма діалектики в 

дійсності 

семінар Категорії діалектик. 

Режим доступу: 

http://webcache.google

usercontent.com/searc

h?q=cache:_sfem4Evj

50J:library.nlu.edu.ua/

POLN_TEXT/4%2520

KURS/4/1/07H2R7_4.

htm+&cd=3&hl=uk&c

t=clnk&gl=ua 

Кримський С.Б. Запити філософських смислів. 

– К.: Видавець ПАРАПАН, 2003. – 240 с. 

Приходько В. В. Основи теоретичної 

філософії : навч. посіб. / В. В. Приходько. – 

Київ : Київ. ун-т, 2016. – 142 с. 

Історичні форми і принципи діалектики. Режм 

доступу: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q

=cache:7xlkd0an02MJ:politics.ellib.org.ua/pages-

204.html+&cd=10&hl=uk&ct=clnk&gl=ua 

Озадовська Л.В. Парадигма діалогічності в 

сучасному мисленні / Озадовська 

Л.В. – К., 2007 – 166 с. 

Що таке принцип? Назвіть основні 

принципи діалектики. 

 

  Що таке зв’язок, закон, 

закономірність? 

Якi найбiльш важливi сторони 

дiйсностi вiдтворюються в категорiï 

“закон”? 

Які бувають закони? 

Якi особливостi законiв 

матерiалiстичноï дiалектики? 
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Тема 6. «Розвиток» як 

форма діалектики в 

дійсності 

семінар Антропологічний 

вимір діалектики / В. 

П. Лисий // Тези 

наукової конференції 

філософського 

Філософія: світ людини: Курс лекцій: Навч. 

посібник для студентів вищихнавчальних 

закладів / В. Табачковський, М. Булатов, Н. 

Хамітов. К.: Либідь,2004. 

Діалектика та її альтенативи. Режим доступу: 

Позначте методи, які 

використовуються на емпіричному 

рівні наукового  пізнання. 

Навіщо потрібна при проведенні 

експерименту теорія? 

 

 



факультету ЛНУ ім. 

Ів. Франка. – Львів, 

2007. – Вип. 4. – С. 

32–34. 

 

https://web.archive.org/web/20160313041312/htt

p://libfree.com/196270139_filosofiyadialektika_a

lternativi.html#329 

Приходько В. В. Основи теоретичної 

філософії : навч. посіб. / В. В. Приходько. – 

Київ : Київ. ун-т, 2016. – 142 с. 

Озадовська Л. Парадигма діалогічності в 

сучасному мисленні. Режим доступу: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q

=cache:595LiUoqP0EJ:https://www.filosof.com.u

a/Ozadovska/Zmist.htm+&cd=1&hl=uk&ct=clnk

&gl=ua 

У яких науках використовуються 

описувальні методи? 

Назвіть методи, які 

використовуються на теоретичному 

рівні наукового пізнання. 

 

2 год 
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Тема 7. Діалектика як 

метод 

семінар Антропологічний 

вимір діалектики / В. 

П. Лисий // Тези 

наукової конференції 

філософського 

факультету ЛНУ ім. 

Ів. Франка. – Львів, 

2007. – Вип. 4. – С. 

32–34. 

Горкгаймер М. 

Критика 

інструментального 

розуму.  – Київ: 

ППС-2002, 2006. 

Кримський С.Б. Запити філософських смислів. 

– К.: Видавець ПАРАПАН, 2003. – 240 с. 

Сепетий Д. П. Діалектика versus метафізика: 

переоцінка дилеми Філософська думка. – 2006. 

– № 4. – С. 56–75. 

Діалектика та її альтенативи. Режим доступу: 

https://web.archive.org/web/20160313041312/htt

p://libfree.com/196270139_filosofiyadialektika_a

lternativi.html#329 

Озадовська Л. Парадигма діалогічності в 

сучасному мисленні. Режим доступу: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q

=cache:595LiUoqP0EJ:https://www.filosof.com.u

a/Ozadovska/Zmist.htm+&cd=1&hl=uk&ct=clnk

&gl=ua 

 

Що відрізняє діалектику від 

метафізики, еклектики, софістики? 

Чим спричиняється догматизм в 

мисленні? 

У чому суть діалектичного 

мислення? Спробуйте назвати його 

принципи. 

Яка роль діалектики щодо 

пізнавальної і практичної діяльності 

людей?  

Що таке об’єктивна дiалектика i де 

вона себе проявляє? 

 У яких формах iснує суб’єктивна 

дiалектика?  

Що таке матерiалiстична дiалектика? 
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Тема 7. Діалектика як 

метод 

Оксфордськ

і дебати 

Діалектика і методи 

наукового пізнання / 

В. Лисий // Вісник 

Львівського 

національного 

університету ім. Ів. 

Франка : філософські 

науки. – 

Львів : Видавничий 

центр ЛНУ ім. Ів. 

Франка, 2010. – Вип. 

13. – С. 20–28. 

Кримський С.Б. Запити філософських смислів. 

– К.: Видавець ПАРАПАН, 2003. – 240 с. 

Приходько В. В. Основи теоретичної 

філософії : навч. посіб. / В. В. Приходько. – 

Київ : Київ. ун-т, 2016. – 142 с. 

Історичні форми і принципи діалектики. Режм 

доступу: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q

=cache:7xlkd0an02MJ:politics.ellib.org.ua/pages-

204.html+&cd=10&hl=uk&ct=clnk&gl=ua 

  Що  є метод,  методика,  

методологія? 

Розкрийте  діалектику  формування  

наукового  методу. 

Класифікуйте методи. 

Які типи моделювання вам відомі? 

Що їм притаманно? 

Які  загальнонаукові  методи  

застосовуються  як  на  

емпіричному,  так  і  на  

теоретичному  рівнях  наукового 

пізнання? 
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Тема 8. Антропологічний 

вимір діалектики 

Панельна 

дискусія 

Іщенко Ю. 

Діалектика і 

толерантність 

(Сократ versus 

Геракліт) // 

Кримський С.Б. Запити філософських смислів. 

– К, 2003. – 240 с. 

Сепетий Д. П. Діалектика versus метафізика: 

переоцінка дилеми Філософська думка. – 2006. 

– № 4. – С. 56–75 

Що означає термiн дiалектика? 

Як змiнювався змiст поняття 

дiалектики у процесi iсторичного 

розвитку фiлософiï? 

У чому різниця історичних форм 

 

 



Філософсько-

антропологічні студії 

2001. К.: Стилос, с. 

223–238.  

Адорно Т. Теорія 

естетики / Пер. з нім. 

П. Таращука. Київ: 

"Основи", 2002. 

 

Озадовська Л. Парадигма діалогічності в 

сучасному мисленні. Режим доступу: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q

=cache:595LiUoqP0EJ:https://www.filosof.com.u

a/Ozadovska/Zmist.htm+&cd=1&hl=uk&ct=clnk

&gl=ua 

Мельник В.П. Філософія. Наука. Техніка: 

Методолого-світоглядний аналіз [Текст] / В.П. 

Мельник. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. 

І.Франка, 2010. 

діалектики? 
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