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Назва курсу Німецька класична філософія          

Адреса викладання курсу м. Львів,  Університетська, 1  

Факультет та кафедра, за 

якою закріплена дисципліна 

Філософський факультет, кафедра філософії 

Галузь знань, шифр та назва 

спеціальності 

03 Гуманітарні науки 

033 Філософія 

 (група ФФФ-31с) 

Викладач (-і) проф. Лисий В.П. 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

vasyl.lysyi@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 

відбуваються 

За попередньою домовленістю, кожного вівторка vasyl.lysyi@lnu.edu.ua 

Сторінка курсу https://filos.lnu.edu.ua/course/nimetska-klasychna-filosofiya 

Інформація про курс   Курс «Німецька класична філософія» є складовою частиною підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності  033 Філософія філософського факультету, циклу 

професійної та практичної підготовки 

Коротка анотація курсу  Ознайомлення студентів з формуванням кола питань та проблематикою німецької класичної філософії, в 

контексті світової філософської думки та філософськими проблемами з урахуванням історико-

філософського контексту. Інформація про духовну сппадщину представників німецької класичної 

філософії другої половини ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. Формування уявлення про  філософські 

системи представників німецької класичної філософії; специфіку та феномен НКФ а також її влив на 

подальшу долю і особливості європейської філософії. 

 



Мета та цілі курсу   Ознайомити студентів із періодом німецької класичної філософії та з системами знання її основних 

представників (І. Кант, Й. Фіхте, Ф. Шеллінг, Ґ. Геґель, Л. Фойєрбах, К. Маркс, Ф. Енґельс). Окреслити 

основні риси філософії зазначеного періоду. Сформувати цілісне уявлення про етапи становлення та 

проблематику класичної німецької філософії. Цілі курсу – окреслити основні напрямки обґрунтування 

філософського знання (онтологія, гносеологі, метафізика, антропологія, етика, естетика) у сфері класичної 

німецької філософії; визначити критерії відмінності наукового і філософського знання у філософських 

системах І. Канта, Й. Фіхте, Ф. Шеллінга, Г. Гегеля, Л. Фоєрбаха. 

Під час вивчення дисципліни забезпечено опанування таких компетенцій: 

ЗК1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

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

ФК1. Усвідомлення сенсу філософії, її дисциплінарного розмаїття та місця в системі культури.  

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

ідей, учень та напрямків. 

Література для вивчення 

дисципліни 

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

2012. – № 2 (XXVII). – С.46–59. 

Рижак Л. Філософія як рефлексія  духу : хрестоматія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015.  

Дахній А. Нариси історії західної філософії ХІХ-ХХ ст..: навч.посібник / Андрій Дахній. – Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2015.  

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. 

Німецький класичний ідеалізм. Навчальний посібник. Укладачі – Панфілов В.О., Капітон 

В.П. – Д., ДМетА України, 1997. 

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 

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. 

Жаклін Рюс. Поступ сучасних ідей: Панорама новітньої науки. – К., 1998. – С. 440-489. 

Кант І. Критика чистого розуму. К. : ЮНІВЕРС, 2000. 

Кушаков Ю. Нариси з історії німецької філософії : навч. посібник. Київ, 2006. 572 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 

Мати уявлення про специфіку філософського знання систематизацію німецької класичної філософії, її 

історію становлення і розвитку; вміти працювати з філософськими категоріями і застосовувати їх для 

аналізу філософських проблем. 

Після завершення курсу студент повинен: 

Знати: 

 Основні періоди розвитку класичної німецької філософії, термінологічний матеріал, основні 

напрямки філософських пошуків її представників.  

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

соціальної філософії, історії філософії, філософії культури, етики, естетики, техніки, релігієзнавства.  

 Добре орієнтуватися в першоджерелах та основній сучасній філософській літературі. 

Вміти: 

 Розкривати фундаментальні особливості філософського та діалектичного методу, які   

       використовуються у філософських системах представників зазначеного періоду.  

 Синтезувати набуті знання із фахових та гуманітарних дисциплін у цілісне світосприйняття.  

 Чітко, послідовно і несуперечливо формувати свої думки, переконливо робити висновки.  

 Обґрунтовувати засобами логіки та конкретним матеріалом освоюваної спеціальності 

       розв'язання практичних завдань.  

 Застосовувати набуті знання при аналізі реалій сучасного суспільного буття; формувати 

           власну позицію щодо актуальних проблем сьогодення. 

Після вивчення дисципліни опановано такі ПРН: 

РН1.Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.  

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

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

Формат курсу очний 



теми Тема 1.  

Історичні передумови формування класичної німецької філософії. 

Основні положення докритичної філософії І. Канта. 

Основні положення критичної філософії І. Канта. 

Трансцендентальна естетика  І. Канта як наука про апріорні принципи чуттєвості. 

Трансцендентальна логіка І. Канта як аналітика 

Трансцендентальна логіка І. Канта як діалектика. 

Тема 2. 

Філософія Й. Фіхте як науковчення. 

Філософія (науковчення) Й. Фіхте як теорія діяльності. 

Тема 3. Філософія Ф. Шеллінга як вчення про природу. 

Тема 4.  

Феноменологія духу Г. Гегеля як теорія пізнання. 

«Наука логіки» Г. Гегеля як теорія мислення. 

«Наука логіки» Г. Гегеля. Вчення про буття. 

«Наука логіки» Г. Гегеля. Вчення про сутність. 

«Наука логіки» Г. Гегеля. Вчення про поняття. 

Тема 5.  

Концепція  Л. Фоєрбаха стосовно сутності  християнства та релігії. 

Л. Фоєрбах про антропологічний принцип філософського матеріалізму. 

Діалектико-матеріалістична філософія К. Маркса. 

 

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. діалектика 

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 «Німецька класична філософія»  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 Теоретичні джерела виникнення класичної німецької філософії. 

Філософія К.Маркса: поняття діалектики та діалектичної логіки. Об’єктивна і суб’єктивна діалектика. 

Соціальні перетворення ХVІ – ХІХ ст. та їх відображення в класичній німецькій філософській думці. 

І.Кант про загальне завдання “чистого розуму”, ідея і поділ “Критики чистого розуму”. 

Сутність синтетичного (діалектичного) методу у філософії Й.Фіхте. 

Природничонаукові відкриття та їх вплив на становлення класичної німецької філософії. 

Поняття досвіду у філософії Й.Фіхте. Догматизм (матеріалізм) та трансцендентальний ідеалізм. 

Елементи стихійного матеріалізму, об’єктивної діалектики та логічного дослідження в період “докритичної” 

творчості І.Канта. 

І.Кант про апріорне й апостеріорне в пізнанні. 

І.Кант про аналітичні та синтетичні судження. 



І.Кант про можливість метафізики як науки. 

Вчення І.Канта про категорії. Категорії і судження. 

І.Кант про співвідношення загальної (традиційної) та трансцендентальної логіки. 

І.Кант про синтетичні судження apriori. 

Вчення І.Канта про час (“Критика чистого розуму”). 

Вчення І.Канта про простір (“Критика чистого розуму”). 

І.Кант про трансцендентальну єдність апперцепції (“Критика чистого розуму”). 

І.Кант про споглядання, чуттєвість, мислення та їх співвідношення (“Критика чистого розуму”). 

І Кант про відчуття, явище (матерія і форма), чисте споглядання (“Критика чистого розуму”). 

Вчення І.Канта про розум, про співвідношення розсудку і розуму (“Критика чистого розуму”). 

І.Кант про ідеї та їх функції в пізнанні (“Критика чистого розуму”). 

І.Кант про антиномії “чистого” розуму, його діалектику (“Критика чистого розуму”). 

Система основоположень “чистого” розсудку в “Критиці чистого розуму” І.Канта. 

Л.Фейєрбах про предмет дослідження в праці “Сутність християнства”. 

Критика Л.Фейєрбахом філософії Г.Гегеля. 

Творча сила уяви, розсудок та розум в “Основах загального науковчення” Й.Фіхте. 

Г.Гегель та проблема переходу від “Науки логіки” до “Філософії природи”. 

Принцип тотожності мислення і буття в “Науці логіки” Г.Гегеля. 

Принцип сходження від абстрактного до конкретного в “Науці логіки” Г.Гегеля. 

Тотожність протилежностей та діалектичне заперечення як принципи побудови “Науки логіки” Г.Гегеля. 

Рефлексивні визначення сутності (суперечність та її ступені) в “Науці логіки” Г.Гегеля. 

Діалектика Й.Фіхте та Ф.Шеллінга: спільне та відмінне. 

Вчення Г.Гегеля про буття (“перехід”). (“Наука логіки”). 

Схематизм “чистих” понять розсудку у філософії І.Канта. 

І.Кант: про поняття “річ у собі” та його суперечливість. 

Г.Гегель про історичні ступені розвитку свідомості та рух визначень об’єкта: розум і дух. (“Феноменологія 

духу”). 

Ф.Енгельс про основне питання філософії та його дві сторони. 

“Філософія одкровення” (теософія) Ф.Шеллінга. 

Вчення Г.Гегеля про сутність (рефлексію). (“Наука логіки”). 

Вихідні принципи та діалектичний метод “Феноменології духу” Г.Гегеля. 

Основоположний характер тотожності суб’єкта і об’єкта (мислення і буття) у філософській системі 

Ф.Шеллінга. 

Принцип діяльності у філософії Й.Фіхте. Теоретичне й практичне. 

Вчення Г.Гегеля про поняття (розвиток). (“Наука логіки”). 

Предмет “Феноменології духу” Г.Гегеля. 

Ф.Шеллінг про критерії відмінності натурфілософії та трансцендентальної філософії. 

Принцип діяльності у трансцендентальній філософії Шеллінга. Теоретична філософія, практична філософія та 

філософія мистецтва. 

Натурфілософія (філософія природи) Ф.Шеллінга та її предмет. 



Теорія інтелектуального споглядання Й.Фіхте. 

Діалектика, динамічний метод та метод (принцип просування) в системі натурфілософії (філософії природи) 

Ф.Шеллінга. 

Й.Фіхте про систему філософського знання та принципи його побудови. (“Про поняття науковчення, чи так 

званої філософії”). 

Г.Гегель про співвідношення “Феноменології духу” і “Науки логіки”. 

Г.Гегель про предмет “Феноменології духу” (історичні ступені розвитку свідомості та рух визначень предмету): 

свідомість і самосвідомість. 

Трансцендентальна філософія Ф.Шеллінга, її предмет. 

Епохи самосвідомості в “Системі трансцендентального ідеалізму” Ф.Шеллінга. 

Зміст та основні принципи марксистської теорії пізнання. 

Діалектика й трансцендентальний “метод (принцип) просування” в системі трансцендентальної філософії 

Ф.Шеллінга. 

Вчення К.Маркса про суспільно-економічну формацію. Основні типи формацій. 

Поняття абсолютного знання в “Феноменології духу” Г.Гегеля. 

“Орган філософування” в трансцендентальній філософії Ф.Шеллінга. 

Співвідношення методу і системи в “Основах загального науковчення”, Й.Фіхте. 

До питання про філософську методологію “Сутності християнства” Л.Фейєрбаха. 

Ф.Енгельс про предмет філософії. 

Л.Фейєрбах про предмет “нової філософії” (“філософії майбутнього”). 

Система абсолютного ідеалізму Г.Гегеля та її метод. 

Ставлення Л.Фейєрбаха до діалектики. 

Відмінність “чистого” й емпіричного знання у теоретичній філософії І.Канта. 

Г.Гегель про перехід від буття до сутності в “Науці логіки”. 

Л.Фейєрбах про богословську (“хибну”) сутність релігії. 

Категорія практики в марксистській філософії. Пояснювальна та перетворювальна функції філософії. 

Л.Фейєрбах про антропологічну (“істинну”) сутність релігії. 

Теорія пізнання Л.Фейєрбаха та її сенсуалістична спрямованість. 

Збіг логічного та історичного як принцип побудови “Науки логіки” Г.Гегеля. 

Л.Фейєрбах про метод “Нової філософії” (“філософії майбутнього”). 

Принцип єдності мислення і буття у філософії Л.Фейєрбаха (“Основні положення філософії майбутнього”). 

Метод побудови “Науки логіки” Г.Гегеля. 

Абсолютна ідея Г.Гегеля як діалектичний метод. (“Наука логіки”). 

І.Кант про пізнання як процес категоріального синтезу досвіду. 

К.Маркс про “реальний гуманізм” та відчуження. 

Діалектика Ф.Шеллінга і Г.Гегеля: спільне і відмінне. 

Поняття суб’єкта (“Я”) і об’єкта (“не – Я”) у філософії Й.Фіхте. 

І.Кант. Праця “Критика чистого розуму”. 

Й.Фіхте. Праця “Про поняття науковчення, чи так званої філософії”. 

Й.Фіхте. Праця “Основи загального науковчення”. 



Ф.Шеллінг. Праця “Про світову душу”. 

Ф.Шеллінг. Праця “Система трансцендентального ідеалізму”. 

Г.Гегель. Праця “Феноменологія духу”. 

Г.Гегель. Праця “Наука логіки”. 

Л.Фейєрбах. Праця “Сутність християнства”. 

Л.Фейєрбах. Праця “Основні положення філософії майбутнього”. 

К.Маркс. Праця “Тези про Фейєрбаха”. 

Опитування  Проводяться що два тижні у вигляді дискусій. 

Останнє заняття – презентація ІНДЗ 

ДОДАТОК 

Схема курсу  «Проблеми теоретичного знання в німецькій класичній філософії» 
Тиж. 

/ 

дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Матеріали Література 

 

Завдання, год Термі

н 

викон

ання 

Лекційні заняття 

 Тема 1. Історичні 

передумови формування 

класичної німецької 

філософії. 

Вступ до курсу. Загальні 

підходи і особливості 

виокрмлення поняття 

теоретичного. Філософьке, 

наукове та метафізичне 

знання: підстави 

розмежування. 

Пізнання та знання: 

особливоті та традиції 

використання та вживання 

понять. 

«Критика чистого розуму», 

«Критика практичного 

розуму», «Критика здатності 

судження» - осмислення 

 

 

 

 

 

Лекція - 

дискусія 

Мироненко  О.М.  

Право  і  свобода  

людини у  

політичних і 

правових вченнях  

мислителів 

Німеччини. – К., 

1995. 

 

Кушаков Ю. Нариси з історії німецької 

філософії Нового часу. Навч. посібник. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2006. 

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 

Попович М. В. Раціональність і виміри 

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

1997. – 290 с. 

Габермас Ю. Філософський дискурс Модерну. 

К.: Четверта хвиля, 2001. 

 Кант І. Критика чистого розуму. К.: 

ЮНІВЕРС, 2000. 
 

Розкрийте зміст і значення 

«коперниканського перевороту» 

І.Канта у філософії. 

 

Види знання.  

Особливості розуміння пізнання та 

знання.  

Праці Канта. 

Чим цікавий Кант для нас. 

 

 

 

  

 

 

 

2 год 

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


філософії як науки, 

гносеології, проблем людської 

свободи та моральності 

 Тема 1. Основні положення 

«докритичної» філософії І. 

Канта 

Лекція-

дискусія 

Кант І. Критика 

чистого розуму // 

Філософія: 

хрестоматія (від 

витоків до 

сьогодення): навч. 

посіб. / За ред. Л. 

Губерського. – К.: 

Знання, 2009. – С. 

113–122. 

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. 

Історія філософії: Підручник / Ярошовець В. 

І., Бичко І. В., Бугров В. А. та ін.; за ред. В. І. 

Ярошовця. – К.: Вид.ПАРАПАН, 2002. - 774 с. 

 

Що говорив І. Кант про сутність 

філософського пізнання на основі 

самих тільки понять? 

 

 

 

2 год 

 Тема 1. Основні положення 

«критичної» філософії І. 

Канта 

лекція  Кушаков Ю. Нариси з історії німецької 

філософії Нового часу. Навч. посібник. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2006. 

 

Поясніть, у чому полягає відмінність 

між розсудком та розумом у 

філософії І. Канта. 

 

 

 

 

 

2 год 

 Тема 1. Трансцендентальна 

естетика  І. Канта як наука про 

апріорні принципи чуттєвості 

лекція Кант І. Критика 

чистого розуму // 

Філософія: 

хрестоматія (від 

витоків до 

сьогодення): навч. 

посіб. / За ред. Л. 

Губерського. – К.: 

Знання, 2009. – С. 

113–122. 

Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. 

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

Либідь, 2000. 

 

Що таке предмет і „річ-в-собі” у 

філософії І. Канта? Як вони 

співвідносяться? 

 

 

 

 

2 год 

 Тема 1. Трансцендентальна 

логіка І. Канта як аналітика 

лекція . 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 

Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. 

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

Либідь, 2000. 

 

Особливості аналітичних і 

синтетичних суджень. 

Чому філософію І. Канта називають 

агностичною?  

Що таке практичний розум у вченні 

І. Канта? 

 

 

 

 

2 год 

 Тема 1. Трансцендентальна 

логіка І. Канта як 

діалектика. 

лекція Антропологічний 

вимір діалектики / В. 

П. Лисий // Тези 

наукової конференції 

філософського 

Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. 

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

Либідь, 2000. 

 

Назвіть і охарактеризуйте основні 

форми пізнання за І. Кантом. 

.Що таке «антиномії чистого 

розуму»?  

 

 

 

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


факультету ЛНУ ім. 

Ів. Франка. – Львів, 

2007. – Вип. 4. – С. 

32–34. 

 

 

 

2 год 

 Тема 2. Філософія Й. Фіхте 

як науковчення. 

лекція Лисий В. Й.Фіхте 

про систему 

філософського 

знання та принципи 

його побудови. 

Вісник Львівського 

університету. Серія: 

філософські науки. – 

1998. – Вип. 2. – С. 

85-91. 

 

Пазенок В.С. Філософія: Навч. посіб. – К.: 

Академвидав, 2008. 

Філософія: Навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. 

Надольний, В.П. Андрущенко та ін. За ред. 

І.Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: 

Вікор, 2006. 

Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. 

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

Либідь, 2000. 

 

Розкрийте позитивні і негативні 

сторони філософії Й. Фіхте. 

Відмінності філософії Й. Фіхте і І. 

Канта. 

Суть суб’єктивного ідеалізму 

філософії Й. Фіхте. 

 

 

 

 

2 год 

 Тема 2. Філософія 

(науковчення) Й. Фіхте як 

теорія діяльності 

лекція Лисий В. Принцип 

діяльності в 

«науковченні» Й. 

Фіхте // Проблеми 

гуманітарних наук. 

Наукові записки 

ДДПУ. Випуск 

тринадцятий. 

Філософія. – 

Дрогобич: Вимір, 

2004. – С. 25-34. 

 

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 

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. 

 

Філософські погляди Й. Фіхте. 

Які категорії у філософії Й. Фіхте 

відображають принцип 

тотожності мислення і буття? 

 

 

 

2 год 

 Тема 3. Філософія Ф. 

Шеллінга як вчення про 

природу 

Лекція Шеллінга у вимірі 

історизму, 

синтезування та 

системного викладу / 

// Вісник Львівського 

державного 

університету ім. Ів. 

Франка : філософські 

науки. – 2007. – Вип. 

10. – С. 67–78. 

 

 

Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. 

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

Либідь, 2000. 

Бродецький О., Чорний І. Новочасний 

раціоналізм і післяпросвітницький 

ірраціоналізм. Чернівці, 2003. 

 

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 

 

Філософські погляди Ф. Шеллінга. 

Натурфілософія Ф. Шеллінга. 

Розкрийте позитивні та негативні 

сторони філософії Ф. Шеллінга. 

 

 

2 год 

 Тема 3. Філософія 

Ф.Шеллінга як вчення про 

дух 

Лекція Шеллінг Ф. Про 

відношення 

реального та 

Від витоків до середини XIX століття. 

Короткий довідник з історії філософії. Під 

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

Розкрийте позитивні та негативні 

сторони філософії Ф. Шеллінга. 

В чому суть об’єктивного ідеалізму 

2 год 

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


ідеального в природі 

// Філософія: 

хрестоматія (від 

витоків до 

сьогодення): навч. 

посіб. / За ред. Л. 

Губерського. – К.: 

Знання, 2009. – С. 

194–205. 

К.:1997 р. Режим доступу: 

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

 

  

Ф. Шеллінга? 

 

 Тема 4. Феноменологія духу 

Г. Гегеля як теорія пізнання 

Лекція-

дискусія 

Гегель Г.В.Ф. Наука 

логіки // Філософія: 

хрестоматія (від 

витоків до 

сьогодення): навч. 

посіб. / За ред. JI. 

Губерського. – К.: 

Знання, 2009. – С. 

99–112 

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 

Гегель. Феноменологія духу // Філософія: 

хрестоматія (від витоків 

до сьогодення): навч. посіб. / За ред. JI. 

Губерського. – К.: Знання, 2009. – 

С. 480–490. 

Окресліть основні аспекти 

розуміння субстанції Г.Геґелем. 

Поясніть розуміння Г.Геґелем 

життєвого циклу абсолютної ідеї, 

джерел її руху та розвитку. 

. 

2 год 

 Тема 4. «Наука логіки» Г. 

Гегеля як теорія мислення 

Лекція-

дискусія 

Гегель Г.В.Ф. Наука 

логіки // Філософія: 

хрестоматія (від 

витоків до 

сьогодення): навч. 

посіб. / За ред. JI. 

Губерського. – К.: 

Знання, 2009. – С. 

99–112 

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 

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. 

 

Окресліть основні складові 

філософської системи Г.Геґеля. 

Яким є співвідношення чутєєвого 

досвіду, розсудку та розуму у 

Гегеля? 

Як філософ трактує діалектику 

2 год 

 Тема 4. «Наука логіки» Г. 

Гегеля. Вчення про буття 

Лекція Гегель Г.В.Ф. Наука 

логіки // Філософія: 

хрестоматія (від 

витоків до 

сьогодення): навч. 

посіб. / За ред. JI. 

Губерського. – К.: 

Знання, 2009. – С. 

99–112 

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 

Бродецький О., Чорний І. Новочасний 

раціоналізм і післяпросвітницький 

ірраціоналізм. Чернівці, 2003. 

 

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? 

 

2 год 

 Тема 4.  «Наука логіки» Г. 

Гегеля. Вчення про сутність 

Лекція  Гегель Г.В.Ф. Наука 

логіки // Філософія: 

хрестоматія (від 

Від витоків до середини XIX століття. 

Короткий довідник з історії філософії. Під 

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

Як філософ трактує 

діалектику.Окресліть основні 

аспекти розуміння субстанції 

2 год 

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


витоків до 

сьогодення): навч. 

посіб. / За ред. JI. 

Губерського. – К.: 

Знання, 2009. – С. 

99–112 

К.:1997 р. Режим доступу: 

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

 

Г.Геґелем. 

 

 Тема 4.  «Наука логіки» Г. 

Гегеля. Вчення про поняття 

Лекція  Гегель Г.В.Ф. Наука 

логіки // Філософія: 

хрестоматія (від 

витоків до 

сьогодення): навч. 

посіб. / За ред. JI. 

Губерського. – К.: 

Знання, 2009. – С. 

99–112 

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 

Бродецький О., Чорний І. Новочасний 

раціоналізм і післяпросвітницький 

ірраціоналізм. Чернівці, 2003. 

 

Поясніть розуміння Г.Геґелем 

життєвого циклу абсолютної ідеї, 

джерел її руху та розвитку. 

Окресліть основні складові 

філософської системи Г.Геґеля. 

Аналіз та синтез – як їх трактує 

Гегель? 

2 год 

 Тема 5. Концепція  Л. 

Фоєрбаха стосовно сутності  

християнства та релігії 

Лекція-

дискусія 

  

Філософія: підручник для студентів вищих 

навчальних закладів / кол. авторів за ред. Л.В. 

Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. 

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 

 

Якими є головні аспекти філософії 

гуманізму. 

Окесліть критерії до виокремлення 

християнства. 

2 год 

 Тема 5. Л. Фоєрбах про 

антропологічний принцип 

філософського матеріалізму. 

Діалектико-матеріалістична 

філософія К. Маркса 

Лекція-

дискусія 

Філософія, наука, 

соціальна практика: 

проблеми взаємної 

компетенції / В. П. 

Лисий // Тези звітної 

наукової конференції 

філософського 

факультету. – Львів : 

Видавничий центр 

ЛНУ ім. І.Франка, 

2011. – Вип. 8. – С. 

9–11. 

Бродецький О., Чорний І. Новочасний 

раціоналізм і післяпросвітницький 

ірраціоналізм. Чернівці, 2003. 

Кушаков Ю. Нариси з історії німецької 

філософії Нового часу. Навч. посібник. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2006. 

Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. 

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

Либідь, 2000. 

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 

 

Визначте основні сторони філософії 

Г. Гегеля і Л. Фейєрбаха, на 

які спирався К. Маркс у розробці 

нового світогляду. 

 

2 год 

Практичні заняття 

 Тема 1. Основні положення 

«докритичної» філософії І. 

Канта  

Семінар-

дискусія 

Кант І. Критика 

чистого розуму. К. : 

ЮНІВЕРС, 2000. 

Основи філософських знань: філософія, логіка, 

етика, естетика, релігієзнавство: Підручник. / 

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

Основні характерні риси німецької 

класичної філософії. Чим вони 

зумовлені? 

 

 

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


Філософія – наука про 

“чистий” розум чи про світ? 

Про межі науки і філософії. 

Теоретичні передумови 

“докритичного” періоду 

І. Канта.  

Пізнавальні функції розуму як 

предмет “критики”. Система 

понять (апріорних принципів 

пізнання) – предмет 

“трансцендентальної” 

філософії. Чуттєвість, 

розсудок і розум як 

всезагальні пізнавальні 

здатності в сфері наукового 

пізнання.  

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

літератури, 2008. 

Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. 

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

Либідь, 2000. 

Кант І. Критика чистого розуму. К. : 

ЮНІВЕРС, 2000. 

Кант І. Критика практичного розуму. – К.: 

Юніверс, 2004. – 240 с. 

 

Укладання термінологічного 

словника понять, що зустрічаються в 

творах І.Канта. Укладання 

конспекту оригінальних творів. 

Поясніть, чому німецьку класичну 

філософію виділяють в окремий 

період розвитку новоєвропейської 

філософії. 

 

 

 

 

 

 

2 год 

 Тема 1. Основні положення 

«критичної» філософії І. 

Канта 

Критицизм вчення І. Канта. 

Коперніканський переворот, 

здійснений філософом. 

Відмінності між чистим та 

емпіричним пізнанням. 

Поняття апріорного та 

апостеріорного знання. 

Аналітичні й синтетичні 

судження. Синтетичні 

апріорні судження. Завдання 

чистого розуму.  

 

Семінар-

дискусія 

Кант І. Критика 

чистого розуму // 

Філософія: 

хрестоматія (від 

витоків до 

сьогодення): навч. 

посіб. / За ред. Л. 

Губерського. – К.: 

Знання, 2009. – С. 

113–122. 

Кант. Критика чистого розуму.–К., 2000. 

Антинамічна діалектика І. Канта та її 

неперехідний характер // Тези 

звітної наук. конф. філософського факультету. 

– Львів : ЛНУ ім. Ів. Франка, 

2009. – Вип. 6. – С. 25–30. 

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 

 

Теорія пізнання І. Канта 

Назвіть і охарактеризуйте апріорні 

форми споглядання за І. Кантом.  

Назвіть і охарактеризуйте апріорні 

форми розсудку за І. Кантом.  

Назвіть і охарактеризуйте апріорні 

форми розуму за І. Кантом.  

 

2 год 

 Тема 1. Трансцендентальна 

естетика  І. Канта як наука 

про апріорні принципи 

чуттєвості 

Визначення 

трансцендентальної естетики. 

Простір та час як форми 

чистого чуттєвого 

споглядання (їх метафізичне 

та трансцендентальне 

трактування). 

Семінар-

дискусія 

Розова Т. В.  

Культуро–творче 

осягнення людини у 

філософії Іммануїла 

Канта [Електронний 

ресурс] / Т. В. 

Розова, Л. В. Чорна // 

Гілея: науковий 

вісник. - 2013. - № 

72. - С. 658-664. - 

Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJ

Козловський В.  Кантова моральна 

антропологія: загальні контури проекту. / В. 

Козловський // Наукові записки 

[Національного університету "Острозька 

академія"]. Сер. : Філософія. - 2013. - Вип. 13. 

- С. 53-61. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoafs_2013_13_13- 

Поняття трансцендентного. Суб’єкт-

об’єктне відношення. Матерія і 

форма. Споглядання, чуттєвість, 

мислення та їх співвідношення. 

Чисте споглядання. 

2 год 

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


RN/gileya_2013_72_1

27 
 Тема 1. Трансцендентальна 

логіка І. Канта як аналітика 

Співвідношення традиційної і 

трансцендентальної логіки. 

Вчення про категорії. 

Категорії і судження. 

Трансцендентальна та 

метафізична дедукція 

категорій. Апріоризм І. Канта. 

Структура знання. Поняття 

апперцепції. 

Трансцендентальна єдність 

апперцепції та її структура. 

Роль уяви у гносеології І. 

Канта. Система 

основоположень чистого 

розсудку та їх принципи. 

Семінар-

дискусія 

Козловський В. П. 

Метафзика і 

психологія Імануїла 

Канта. // Режим 

доступу 

nbuv.gov.ua › j-pdf › 

NaUKMAfr_2009_89

_6 

Кант. Критика чистого розуму.–К., 2000. 

Антинамічна діалектика І. Канта та її 

неперехідний характер // Тези 

звітної наук. конф. філософського факультету. 

– Львів : ЛНУ ім. Ів. Франка, 

2009. – Вип. 6. – С. 25–30. 

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. 

Якими головними положеннями 

можна сформулювати 

трансцендентальну аналітику 

Прокоментуйте твердження: 

 Підпорядкування феноменів 

категоріям, а отже, і розсудку 

відбувається на таких підставах, як: 

1) те що всі феномени є в просторі й 

часі; 2) апріорний синтез уявлення, 

апріорі стосується самих простору 

та часу; та 3) феномени мусять 

підкорятися трансцендентальній 

єдності такого синтезу та категоріям. 

2 год 

 Тема 1. Трансцендентальна 

логіка І. Канта як 

діалектика. 

Співвідношення розуму і 

розсудку. Досвід у філософії І. 

Канта. Поняття амфіболії. Ідеї 

та їх функції у пізнанні. 

Розрізнення поняття та ідеї. 

Діалектика І. Канта та її 

призначення. Антиномії 

чистого розуму. Поняття речі-

в-собі. 

Семінар-

дискусія 

Кант І. Пролегомени 

до кожної 

майбутньої 

метафізики, що може 

постати як наука 

[1783] / Пер. з нім. В. 

Терлецького. - К.: 

ППС-2002, 2005. - 

178 c 

Козловський В. П. Метафзика і психологія 

Імануїла Канта. // Режим доступу 

nbuv.gov.ua › j-pdf › NaUKMAfr_2009_89_6 

Козловский В. Кантова антропологія: джерела, 

констеляції, моделі.- Київ, 2014 

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. 

 

Прокоментуйте наступне: 

рансцендентальна діалектика - не 

"логіка видимості", а логіка 

подолання цієї необхідної 

видимості. її завдання вирішується 

шляхом усунення оман розуму: 

"паралогізмів" (стосовно душі), 

"антиномій" (стосовно світу), 

тлумачення ідеалу чистого розуму 

як існуючого предмета (стосовно 

абсолютної сутності, Бога). 

Помилкове розуміння душі як 

субстанції грунтується на тому, що 

ми в низці явищ свідомості 

виокремлюємо єдність і приписуємо 

її деякому одвічно для себе 

існуючому субстрату.  

2 год 

 Тема 2. Філософія Й. Фіхте 

як науковчення.Частина 1.. 

Поняття науки. Філософія як 

наука і наука наук. Проблема 

самосвідомості науки. “Творча 

(“продуктивна”) сила” уяви у 

філософії і науці: роль і 

значення.  

Семінар-

обговоренн

я  

Діалектика Й. Фіхте 

та її діяльнісний 

вимір / В. П. Лисий // 

Тези звітної наук. 

конф. філос. ф-ту. – 

Львів : Видавничий 

центр ЛНУ ім. Ів. 

Франка, 2010. – Вип. 

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. 

. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.101-149. 

Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. 

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

Чим є філософія за Фіхте? 

Науковчення: теоретична модель 

науки та філософії. 

Які є теоретичні передумови 

переходу Й. Фіхте до створення 

системи трансцендентальної 

філософії 

 

 

 

2 год 



7. – С. 19–24. Либідь, 2000. 

 

 
 Тема 2. Філософія 

(науковчення) Й. Фіхте як 

теорія діяльності  

Зміст поняття досвіду. 

Основне завдання філософії. 

Матеріалізм і 

трансцендентальний ідеалізм. 

Філософія як науковчення. 

Принципи побудови 

наукового знання. Діалектика 

в системі Й. Фіхте. 

Співвідношення методу і 

системи. Найзагальніші 

категорії та основоположення, 

запропоновані мислителем. 

Співпадіння теорії пізнання і 

теорії діяльності. Теорія 

інтелектуального споглядання. 

  

Семінар  Кушаков Ю. Нариси 

з історії німецької 

філософії Нового 

часу. Навчальний 

посібник. – 

К.: Центр навчальної 

літератури, 2006.– 

572 с 

Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. 

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

Либідь, 2000. 

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. 

Окресліть, в якому напрямі 

розвивали свої філософські ідеї І. Г. 

Фіхте. 

Чому філософ говорить про 

вичерпність людського знання? 

Якими є межі науковчення? 

Якими є межі часткової науки? 

 

 

2 год 

 Тема 2. Філософія Ф. 

Шеллінга як вчення про 

природу 

 Тотожність суб’єкта та об’єкта 

(мислення і буття) у системі 

мислителя. Філософія 

тотожності. Три ступеня 

самоздійснення природи. Різниця 

між натурфілософією і 

трансцендентальною 

філософією. Предмет і завдання 

натурфілософії. Динамічний 

метод та його суть. Принцип 

двоїстості. 

Семінар  Лисий В. 

Трансцендентальна 

діалектика Ф. 

Шеллінга у вимірі 

історизму, 

синтезування та 

системного викладу / 

// Вісник Львівського 

державного 

університету ім. Ів. 

Франка : філософські 

науки. – 2007. – Вип. 

10. – С. 67–78. 

Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. 

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

Либідь, 2000. 

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. 

Відмінність філософії Й. Фіхте і Ф. 

Шеллінга. 

Що нового вносить Ф. Шеллінг у 

філософію? 

Який принцип у філософії розробляв 

Ф. Шеллінг? 

2 год 

 Тема 2. Філософія 

Ф.Шеллінга як вчення про дух 

Предмет трансцендентальної 

філософії та “орган 

філософствування”. 

Інтелектуальне споглядання. 

Семінар  Лисий В. 

Трансцендентальна 

діалектика Ф. 

Шеллінга у вимірі 

історизму, 

синтезування та 

Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. 

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

Либідь, 2000. 

 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: 

Як трактує поняття духу філософ. 

Що таке інтелектуальне 

споглядання. 

Теоофія та міфологія, як вони 

овязані, та їх рівні 

Прокоментуйте висловлювання – 

природа, це дух, що розввається. 

2 год 



Принцип історизму. Епохи 

самосвідомості. Форми 

діяльності “Я”. Метод 

потенціювання. Теософія та 

філософія міфології. 

системного викладу / 

// Вісник Львівського 

державного 

університету ім. Ів. 

Франка : філософські 

науки. – 2007. – Вип. 

10. – С. 67–78. 

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

 

Розкрийте сутність понять дух та 

духовність. 

 Тема 4. Феноменологія духу 

Г. Гегеля як теорія пізнання 

Принцип тотожності мислення і 

буття, суб’єкта та об’єкта. 

Принцип історизму. Закон 

духовної діяльності. Шари 

людської діяльності. Ступені 

розвитку свідомості. Розуміння 

істини як процесу. Діалектика як 

метод. Принцип негативності. 

Відмінність між логікою і 

теорією пізнання. 

 

Семінар-

дискусія 

Гегель.Г.В.Ф. 

Феноменологія духу 

// Філософія: 

хрестоматія (від 

витоків до 

сьогодення): навч. 

посіб. / За ред. JI. 

Губерського. – К.: 

Знання, 2009. – С. 

480–490. 

 

 Попович М. В. Раціональність і виміри 

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

1997. – 290 с. 

 

Г. Гегель.  Феноменологія духу // Філософія: 

хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. 

посіб. / За ред. JI. Губерського. – К.: Знання, 

2009. – С. 480–490. 

 

Філософські погляди Г. Гегеля. 

.Об’єктивний ідеалізм Г. Гегеля. 

Суть «раціонального зерна» у 

філософії Г. Гегеля. 

Яке поняття вважається 

фундаментальним у філософії Г. 

Гегеля? 

 

 

 Тема 4. «Наука логіки» Г. 

Гегеля як теорія мислення  

Предмет і завдання “Науки 

логіки”. Абсолютна ідея. 

Структура філософської системи 

Ґ. Геґеля. Діалектичний метод та 

його суть. Основні принципи 

побудови “Науки логіки”. 

Вчення про буття. Вчення про 

сутність. Вчення про поняття. 

 

Семінар  Гегель Г.В.Ф. Наука 

логіки // Філософія: 

хрестоматія (від 

витоків до 

сьогодення): навч. 

посіб. / За ред. JI. 

Губерського. – К.: 

Знання, 2009. – С. 

99–112. 

 

Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. 

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

Либідь, 2000. 

Розова Т. В. Філософська система Гегеля як 

вчення про етапи розвитку Абсолютної Ідеї 

[Електронний ресурс] / Т. В. Розова, Л. В. 

Чорна // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 

93. - С. 226-230. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_93_58 

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. 

 

2 год 

 Тема 4.  «Наука логіки» Г. 

Гегеля. Вчення про буття 

Вчення про буття  (перехід): 

 категорії якості; перехід якості в 

кількість; 

 категорії кількості; перехід 

кількості в якість; 

вчення про міру. 

Перехід від буття до сутності. 

Семінар  Гегель Г.В.Ф. Наука 

логіки // Філософія: 

хрестоматія (від 

витоків до 

сьогодення): навч. 

посіб. / За ред. JI. 

Губерського. – К.: 

Знання, 2009. – С. 

99–112. 

 

Буслинський В.А. Скрипка П. І. Основи 

філософських знань. Підручник / В. А. 

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

С.219-240. 

Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. 

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

Либідь, 2000. 

 

Діалектика Г. Гегеля. 

Розкрийте позитивні та негативні 

сторони філософії Г. Гегеля. 

Діалектика та принцип історизму у 

філософії Г. Гегеля. 

 

2 год 

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


 

 

 Тема 4.  «Наука логіки» Г. 

Гегеля. Вчення про сутність 

Вчення про сутність 

(рефлексія): 

 сутність і позірність; 

 певні сутності або рефлективні 

визначення (суперечність та її 

ступені); 

 основа та її визначення; 

 визначення явища; 

 визначення дійсності. 

Перехід від сутності до поняття. 

 

 

Семінар  Гегель Г.В.Ф. Наука 

логіки // Філософія: 

хрестоматія (від 

витоків до 

сьогодення): навч. 

посіб. / За ред. JI. 

Губерського. – К.: 

Знання, 2009. – С. 

99–112. 

 

Лисий В. Логічне вчення Г.Гегеля та виклики 

часу: історія і сучасність. Режим доступу:  

https://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/03/lysyi-

vchennia_gegelia.pdf 

Булатов М. О.,Загороднюк В.П., Малєєв К.С., 

Солонько Л.А. Діалектика без апології.- К.: 

Стилос, 1998. 

В чому основне протиріччя 

філософії Г. Гегеля? 

Назвіть три етапи розвитку за Г. 

Гегелем 

Що таке рефлексія 

2 год 

 Тема 4.  «Наука логіки» Г. 

Гегеля. Вчення про поняття 

Вчення про поняття  (розвиток): 

суб’єктивне поняття; 

 об’єкт; 

ідея, абсолютна ідея як 

діалектичний метод. 

Проблема переходу від «Науки 

логіки» до «Філософії природи» 

 

Семінар  Гегель Г.В.Ф. Наука 

логіки // Філософія: 

хрестоматія (від 

витоків до 

сьогодення): навч. 

посіб. / За ред. JI. 

Губерського. – К.: 

Знання, 2009. – С. 

99–112. 

 

Петрушенко В. Л. Епістемологія як 

філософська теорія знання / В. Л. Петрушенко. 

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

політехніка», 2000. – 296 с. 

Лисий В. Логічне вчення Г.Гегеля та виклики 

часу: історія і сучасність. Режим доступу:  

https://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/03/lysyi-

vchennia_gegelia.pdf 

Чим є світ за Гегелем 

Які є етапи розуміння поняття 

Що таке перехід і розвиток 

Які є частини праці «Наука логіки» 

Що таке стрибок 

2 год 

 Тема 5. Концепція  Л. 

Фоєрбаха стосовно сутності  

християнства та релігії 

 

Л.Фейєрбах про предмет 

дослідження в праці “Сутність 

християнства”. 

До питання про філософську 

методологію “Сутності 

християнства”. 

Антропологічна (“істинна”) 

сутність релігії. 

Богословська (“хибна”) сутність 

Семінар 

 

Лисий В.П. 

Антропологія 

Людвіга Фейєрбаха 

як діалектика з 

“людським 

обличчям” // 

Проблеми 

гуманітарних наук. – 

Дрогобич, 2000. – 

Випуск шостий. – С. 

25-34. 

Губар О.М. Філософія: інтерактивний курс 

лекцій: навч. посібник. К.: Центр учбов. л-ри, 

2012 – 416 с. 

Філософія як історія філософії: підручник / За 

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

2012. 

 Гусєв В. І. Західна філософія Нового часу. 

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

стереотип. – Київ: Либідь, 2000. – 368 с. 

Кушаков Ю. Нариси з історії німецької 

філософії : навч. посібник. Київ, 2006. 572 с. 

Якими є особливості трактування 

діалектичного методу, ставлення до 

філософії Г. Гегеля. 

Яким є вплив ідей мислителя на 

розвиток філософії як науки в 

Україні. 

Прокоментуйте висловлювання: 

Фейєрбах вважав, що ключ до 

розуміння релігії слід шукати в 

природі людини, в її потребах, 

інтересах, бажаннях , прагненнях. 

Звідси випливає: "Таємниця та 

істинний смисл теології є 

антропологія". Антропологія, гадав 

Фейєрбах, є прихованим смислом 

2 год 



релігії. релігії. Адже. по-переш, релігія 

викликана такими почуттями і 

переживаннями, як страх, радість, 

захоплення, любов. По-друге, об'єкт 

релігії, її образи створюються 

фантазією. Психологія, на думку 

Фейєрбаха є матеріалом, а 

гносеологія формуючою силою 

релігії. 

 Тема 5. Л. Фоєрбах про 

антропологічний принцип 

філософського матеріалізму. 

Діалектико-матеріалістична 

філософія К. Маркса 

Критика філософії Гегеля. 

Предмет нової філософії 

(філософії майбутнього). 

Теорія пізнання та її 

сенсуалістична спрямованість. 

Ставлення Л.Фейєрбаха до 

діалектики. 

Гуманізм, відчуження та вчення 

про суспільно-економічну 

формацію 

Семінар-

панельна 

дискусія 

 

Габермас Ю. Роль 

філософії у 

марксизмі // 

Філософські студії. 

Спеціальний випуск  

журналу “Генеза”. – 

К., 1999. – С. 84-89. 

Головашенко І.О. Філософія [Текст]: навч. 

посіб. / І.О. Головашенко. – Вінниця : ВНТУ, 

2016. – 200 с. 

Філософія як історія філософії: підручник / За 

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

2012. 

Гусєв В. І. Історія західноєвропейської 

філософії XV–XVII ст. Курс лекцій: Навч. 

посібнник. – Київ: Либідь, 1994. – 256 с. 

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

Солонько Л. Діалектика без апології. Київ 

:Стилос, 1998. 256 с. 

 

Презентація ІНДЗ 2 год 

 


