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Навчальний курс підготовлено на основі застосування низки 

раціональних методів серед яких домінуюче значення має методу 

проблемно-хронологічної інтерпретації філософії творчості на шляху 

розвитку філософської думки.  

Студент, таким чином, зможе ознайомитися з основними етапами 

розвитку філософії творчості у світі та в Україні, джерелами філософії 

творчості,  працями та філософськими ідеями багатьох відомих 

представників філософських шкіл, останніми досягненнями дискурсу 

тощо.  

Коротка анотація 

курсу 

 Навчальний курс «Філософія творчості» розроблено на основі 

проблемно-хронологічного методу викладу та засвоєння необхідних 

теоретичних та практичних знань. Він передбачає виклад здобувачам 

вищої освіти упродовж V – VI семестрів в хронологічному порядку від 

найдавніших часів  до сьогодення історії розвитку та формування 

творчості, її філософську оцінку та класифікацію, виділення 

характерних особливостей в різні періоди існування людства. У 

лекційному курсі також комплексно піднімається низка важливих 

взаємозв’язаних проблематичних питань творчості людства в 

поступальної еволюції, а також  дотичних до творчості культурного, 

мистецького, світоглядного, релігійного, соціального, економічного, 

технічного та іншого розвитку.  Тематика практичних занять 

навчального курсу скерована на індивідуальне виконання та 

презентацію самостійних реферативних робіт відповідної тематики, що 

mailto:hnatkovych@bigmir.net
mailto:roman.berest@lnu.edu.ua
https://kultart.lnu.edu.ua/course/filosofiia-tvorchosti


передбачає дослідження діяльності та оцінку окремих творчих 

персоналій, характерних подій, різних явищ суспільного життя та їх 

колективне обговорення. Самостійна робота має сприяти виробленню у 

студентів уміння зважено оцінювати, аналізувати та систематизувати 

творчі процеси й здобутки через призму їх філософського осмислення, 

формувати у майбутніх фахівців необхідні знання, сприяти виробленню  

стійкої й переконливої громадянської позиції. 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни є: формувати й 

розвивати у здобувачів вищої освіти основи наукового, творчого, 

ідейного та мистецького світогляду студентів, засади їх методологічної 

культури. В процесі засвоєння курсу знання мають стати теоретичною 

основою світосприйняття, практичної або дослідницької діяльності, 

особистої життєвої позиції майбутнього фахівця. 

Для досягнення мети необхідно допомогти студентам засвоїти зміст 

історичної еволюції людства, дати ключ до розуміння світоглядних 

орієнтирів людей. Наголосити на спадковості і поступальності в 

процесі духовної еволюції. Важливим є досягнення усвідомлення 

змісту і специфіки основних принципів творчості,  національного 

світогляду у контексті розвитку філософської науки Необхідно дати 

студентові розуміння основних проблем філософії  творчості та вміння 

орієнтуватися у численних і багатоманітних за змістом підходах до їх 

розв’язання. Зосередити увагу на питаннях відношення людини до світу 

та до самої себе, виробленні життєвої позиції особистості у контексті 

складних проблем, які зараз розв’язує людство. 

Цілі курсу зосереджені довкола формування у студентів уявлень про 

філософію творчості як результату філогенезу гуманітаристики у ХХ – 

ХХІ ст., зокрема філософії, культурознавства, мово- та 

літературознавства, богослов’я, мистецтвознавства. Творчість виступає  

як потужний ресурс людського буття, котрий чекає свого повного 

розкриття і втілення.  

Література для 

вивчення 

дисципліни 

 Основна література:  

1. Бергсон А. Творческая эволюция М., 1994; 

2. Вітгенштайн Л. Філософські дослідження. – К., 1995. 

3. Виндельбанд В. Избранное. Дух и история. М., 1995; 

4. Гартман Н. Проблема духовного бытия. – Культурология: XX век. 

Антология. М., 1995;  

5. Зиммель Г. Философия культуры. – Избр. соч. в 2 т., т. 1. М., 1996;  

6. Зиммель Г. Проблемы философии истории. М., 1997;  

7. Кассирер Э. Философия символических форм: введение и постановка 

проблемы. – Культурология: XX век. Антология. М., 1995;  

8. Коваленко, І. І., Мелякова, Ю. В. Кальницький, Е. А.  Феноменологія 

творчості у цифрову епоху. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". 

Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 2020. 1(44), 

С. 157–167.  

9. Степун Ф. Жизнь и творчество. Берлин, 1923;  

10. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. М., 1994;  



11. Шацило С. В. Поняття творчості у філософії / С. В. Шацило // 

Освіта та соціалізація особистості : матеріали VІ Всеукр. інтернет-

конф. (Одеса, 27-28 квітня 2018 р.) / Південноукр. нац. пед. ун-т імені 

К. Д. Ушинського. — Одеса, 2018. — С. 22-24. 

12. Шпенглер О. Закат Европы, т. 1–2. М., 1994–98;  

13. Langer S. Nowy sens folozofi. – Warszawa. 1976. 

Інтернет-ресурс: 

1. https://doi.org/10.21564/2075-7190.44.195922 

2. https://pidru4niki.com/10611207/filosofiya/tvorchist_piznanni_diyalnosti_ 

3. https://ru.osvita.ua/vnz/reports/philosophy/12881/ 

Тривалість курсу 96 аудиторних год., з них –  48 лекційних, 48 практичних. 

Обсяг курсу 180 год. 

 

Очікувані 

результати навчання 

Після завершення цього курсу студент буде знати: 

-  основні ідеї філософії творчості; 

- основні поняття та категорії навчального курсу; 

- історію виникнення та особливості  появи ранніх творчих начал; 

- історію становлення й основні етапи філософського розвитку 

творчості; 

- основні парадигми та концепції творчості в контексті світової та 

вітчизняної філософської думки; 

- форми і методи наукового пізнання творчості. 

Вміти застосувати знання для аналізу сприйняття і розуміння 

творчості; 

- самостійно аналізувати феномени творчого розвитку людства та 

процеси в системі «людина – світ» у їх діалектичному 

взаємозв’язку та з урахуванням змін, що відбуваються у світі й 

Україні; 

- використовувати методологію наукового підходу та пізнання,  

- застосовувати отримані знання при вирішенні професійних 

завдань; 

- правильно й логічно робити  висновки; 

- обґрунтовувати свою світоглядну, громадську та професійну 

позицію. 

Ключові слова Філософія, творчість, античність, середньовіччя, Відродження, 

гуманізм, філософські течії та напрями. 

Формат курсу Очний 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру, 

усний 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з гуманітарних 

дисциплін, достатніх для сприйняття та засвоєння категоріального 

апарату історії та теорії творчості, теоретичних знань з філософії 

творчості тощо. 

Навчальні методи та 

техніки  викладання 

Лекційний, пошуковий, аналітичний, герменевтичний, проблемно-

хронологічний і ін. Комбінована техніка викладання із  застосування  

комп’ютерних технологій, презентацій тощо. 
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Необхідне 

обладнання 

Вивчення курсу потребує використання персонального комп’ютера, 

проектора, доступу до мережі Інтернет. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням:  

• практичні: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30; 

• модулі: 20 семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20; 

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

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (реферати, есе і ін).  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 

в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.  

 Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються 

Структура курсу. Тематичний план. 

Назва змістових модулів і тем 

Кількість годин 

усього 

У тому числі 

лекції 
семінари 

практичні заняття,  

лабораторні заняття 
СРС 

1 2 3 4 5 



МОДУЛЬ 1. Історичний розвиток філософії творчості до ХІХ ст. 

Тематика 1. Філософія творчості 

мислителів стародавнього світу та 

античної доби. Філософія як особливий тип 

творчого пізнання. Коротка історія появи та 

розвитку філософських знань у світі.  

Творчість в оцінці філософів стародавнього 

світу та античної доби.  Зенон, Анаксімен, 

Піфагор, Гераклід, Сократ, Платон, Демокріт, 

Арістотель, Конфуцій і ін. Сутність філософії 

творчості, функції, типологія світоглядів та  

головні проблеми.  

Філософія творчості в галузі науки й 

наукових відкритів, освіти, релігії, мистецтва, 

культури та ін. Природа, суть та предмет 

філософського дослідження творчості. 

Творчість та її види.Суспільно-політичний, 

світоглядний, соціальний, смислотворчий, 

мистецький та інші чинники філософії 

творчості.  

22 8 4 10 

Тематика 2. Філософія творчості 

мислителів доби Середніх віків. Проблема 

творчості в історії розвитку філософської 

думки доби Середньовіччя. Середньовічна 

творчість та критерії її визначення.  

Основні види творчості доби Середньовіччя, 

їх характерні ознаки та їх філософська 

оцінка.  

Принципова інтепретація походження 

творчості в середньовічних філософських 

вченнях. Філософія творчості мислителів 

(Августин Аврелій, Фома Аквінський, Філон 

Александрійський, Вільям Оккама і ін 

Основні проблеми тлумачення  філософії 

творчості періоду Середньовіччя.  

22 8 4 10 

Тематика 3. Філософія творчості 

мислителів доби Відродження та Нового 

часу. Проблема творчості в історії розвитку 

філософської думки доби Відродження та 

Нового часу. Основні критерії її визначення. 

Характерні види та ознаки різних видів 

творчості доби Відродження та їх філософсь-

ка оцінка.  

Принципова інтепретація творчості в  

філософських вченнях. Філософія творчос-ті 

мислителів (Дж.Вазарі, Ф. Петрарка, Л. 

Валла, М. Лютер, М. Кузанський, Т. Мор. 

Ф. Бекон, Р. Декарт, І. Вишенський, 

22 8 4 10 



П.Могила і ін.). Основні проблеми сучасної 

інтерпретації  філософії творчості 

Відродження та Нового часу. 

Тематика 4. Філософія творчості 

мислителів Новітньої доби світової історії. 
Проблема творчості в історії розвитку 

філософської думки доби Новітнього часу. 

Основні критерії її визначення. Характерні 

види та ознаки різних видів творчості  та їх 

філософська оцінка.  

Принципова інтепретація творчості в новітніх 

ідеалістичних та матеріалістичних вченнях. 

Філософія творчості (І. Кант, Й. Фіхте, Г.  

Гегель, Ф. Шеллінг, Л. Фейєрбах і ін.). 

Основні проблеми сучасної інтерпретації  

філософії творчості Новітнього часу. 

22 8 4 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 1 (год.) 88 32 16 40 

МОДУЛЬ 2.  Розвиток філософії творчості у ХІХ – ХХ ст. 

Тематика 5. Проблема творчості у 

філософії ХІХ ст. Принципова інтерпретація 

походження творчості у філософській 

спадщині. Еволюція поглядів на творчість у 

працях І. Канта, Й. Фіхте, Г.  Гегеля, Ф. Шел-

лінга, Л. Фейєрбаха, К.Маркса, Ф.Енгельса і 

ін. Вчення про антиномії, феноменологія 

духу, антрополізм, гуманістику.   

22 4 8 10 

Тематика 6. Філософська думка в Україні 

XVII - XIX ст. Києво-Могилянська академія 

(І. Гізель, С. Яворський, Ф. Прокопович і ін.). 

Філософія серця Г.Сковороди.  Філософські 

ідеї українського романтизму. Проблема 

творчості, людини та нації в працях 

Т. Шевченка. Ідея творчості у працях 

П. Юркевича. Філософські погляди на 

творчість І. Франка, Лесі Українки, 

М. Драгоманова, С. Подолинського, 

М. Грушевського. 

22 4 8 10 



Тематика 7. Проблема творчості у 

філософії ХХ ст. Принципова інтерпретація 

походження та розвитку творчості у 

філософській спадщині. Основні напрямки 

філософії ХХ ст. Еволюція поглядів на 

творчість у працях А. Бергсона, Ф. Ніцше, В. 

Дільтея, О. Конта та ін. Поява та розвиток 

нових філософських вчень.  

22 4 8 10 

Тематика 8. Проблема творчості у 

філософії ХХ-ХХІ ст. Основні напрямки та 

ідеї у поглядах на творчість в філософії ХХ-

ХХІ  ст. Поява та розвиток нових 

філософських вчень. Основні напрямки 

філософських вчень (антропологічний, 

культорологічний, релігійний, сцієнтичний та 

ін.). Критичні теорії (проблема відчуження 

людини, домінування споживацького 

характеру відношення до світу і ін.).  

22 4 8 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 2 (год.) 88 16 32 40 

Разом  176 48 48 80 
 

Література для  

вивчення  

дисципліни 

 

15. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна (базова): 

1. Філософія : підруч. [для студентів вищ. навч. закл.] / за ред. Л. В. 

Губерського. – Харків : Фоліо, 2013. – 509 с. 

2. Щерба С. П. Філософія : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / С. 

П. Щерба, О. А. Заглада ; за ред. С. П. Щерби. – Житомир : Полісся, 

2012. – 547 с. 

3. Філософія. Хрестоматія (від витоків до сьогодення) : 

навч. посіб. / за ред. Л. В. Губерського. – Київ : Знання, 

2012. – 621 с. 
Додаткова: 

1. Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник. / За заг. 

ред. М.А. Скринника, З.Е. Скринник. – Львів, 2001, Ч. 2. – 422 с. 

2. Андрущенко В., Михальченко М.. Сучасна соціальна філософія. – 

К., 2007. - 388 с. 

3. Філософія. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / Л. І. 

Мозговий, І. В. Бичко, Р. О. Додонов [та ін.] ; за ред. Р. О. 

Додонова, Л. І. Мозгового. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 

456 с. 
 

16. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. sr.org.ua - Міжнародний журнал «ScienceRise». 

2. http://www.gileya.org/ – Збірник наукових праць «Гілея: науковий 

вісник». 

3. www.philsci.univ.kiev.ua – Електронна бібліотека кафедри 

http://www.gileya.org/
http://www.philsci.univ.kiev.ua/


філософії та методології науки філософського факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Політика курсу 

Дотримання принципів академічної доброчесності.  

Не толеруються жодні форми порушення академічної доброчесності. 

Очікується, що роботи студентів будуть самостійними, їх власними 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями.  

Для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується 

з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей. Під час 

виконання письмових контрольних робіт, модульних контрольних, 

тестування, підготовки до відповіді на екзамені користування 

зовнішніми джерелами заборонено. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем. 

Дотримання принципів та норм етики і професійної деонтології.  

Підчас занять здобувачі вищої (фахової передвищої) освіти діють із 

позицій академічної доброчесності, професійної етики, дотримуються 

правил внутрішнього розпорядку Академії. Під час боротьби з 

епідемією  СOVID-19  виконують всі настанови 

протиепідеміологічного режиму: носять маски, дотримуються 

соціальної дистанції, використовують антисептики. Ведуть себе 

толерантно, доброзичливо та виважено у спілкуванні між собою та 

викладачами. 

Відвідування занять. Студенти повинні відвідувати усі лекції та 

семінарські заняття курсу та інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття.  

Політика дедлайну. Студенти зобов’язані дотримуватися термінів, 

передбачених курсом і визначених для виконання усіх видів робіт. 

Порядок відпрацювання пропущених занять. Відпрацювання 

пропущених занять без поважної причини відбувається згідно з 

графіком відпрацювань та консультацій.  

Відпрацювання пропущених занять з поважної причини може 

проводитися також у любий зручний час для викладача. 

Перескладання підсумкової оцінки з метою її підвищення не 

допускається, окрім ситуацій передбачених нормативними 

документами Університету, або неявки студента на підсумковий 

контроль з поважної причини. 

Поточний та  

підсумковий  

контроль  

Поточний контроль здійснюється на кожному семінарському занятті 

з обов’язковим виставленням оцінки.  

 Підсумковий контроль проводиться у вигляді підрахунку балів, 

отриманих студентом на семінарських заняттях, за написання 

самостійних, індивідуальних та інших робіт, підготовки презентацій, 

результатів участі у конкурсах та результатів складання іспиту. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

В процесі лекційного викладання навчального матеріалу, а також 

практичних занять поетапно (від простіших до складніших) будуть 

використовуватися різні методи, зокрема, порівняльний, 



під час викладання 

курсу 

типологічний, герменевтичний, індукції та дедукції, аналізу й синтезу 

і ін.  

Крім цього, можливим є виконання презентацій, проведення 

тематичних навчальних екскурсій у музеї Львова, виконання 

індивідуальних досліджень.  

У разі роботи в дистанційному режимі лекції та семінарські заняття 

будуть вестися за допомогою программ електронної комунікації 

Zoom, Meet чи аналогічних. 

 Поточна комунікація з викладачем буде здійснюватися в соціальних 

мережах Viber, електронної пошти чи ін. (за вибором студентів 

академічної  групи). 

 

Необхідне  

обладнання 

У звичайному режимі навчання. Вивчення курсу передбачає 

приєднання кожного студента до навчального середовища 

MOODLE,ЗООМ або Google Classroom.  

У режимі дистанційного навчання під час карантину вивчення 

курсу додатково передбачає приєднання кожного студента до програм 

ZOOM, або Meet (для занять у режимі відеоконференцій).  

У цьому випадку студент має самостійно потурбуватися про якість 

доступу до інтернету.  

Критерії оцінювання  

 

Схема нарахування та розподіл балів 

Екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння 

студентами теоретичного та практичного матеріалу з  

навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як 

контрольний захід у письмовій та письмово-усній формі за 

екзаменаційними білетами.  

Екзамен оцінюється в 100 балів, які розподіляються 

наступним чином: 

                                                     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 

 

Поточна успішність формується як сума балів набраних 

студентом за:  
Семінарські, практичні, лабораторні заняття (40 балів) +  бали за 

індивідуальну, самостійну наукову роботу (10 балів) =  50 балів. 

 
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 

           100 балів 

50 балів 

40 балів - поточна успішність,  

10 балів – індивідуальна, або 

самостійна робота 

 

 

50 балів 
 

Екзамен 

 



Поточна успішність формується як сума балів набраних за:  

Семінарські, індивідуальна, самостійна, наукова робота (20 

балів)+ контрольна робота (30 балів)  =  50 балів. 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

За 100-бальною 

шкалою  

За національною шкалою За шкалою 

ECTS 

90-100 відмінно А 

80-89 добре В 

70-79 добре С 

60-69 задовільно D 

51-59 задовільно E 

35-50 незадовільно з можливістю 

повторного складання  

FX 

0-34 незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом вивчення 

дисципліни за зазначений 

семестр 

F 

 

Питання до  

підсумкового 

контролю 

1. Специфіка філософського знання. Філософія як любов до 

мудрості. 

2. Історичні типи світоглядів. Мистецький світогляд. 

3. Структура та функції системи філософського знання. 

4. Проблеми творчості у досократівській філософії Давньої Греції. 

5. Філософія творчості Давньої Греції доби фізизу. 

6. Філософія творчості Сократа. 

7. Філософія творчості Платона. 

8. Філософія творчості Арістотеля. 

9. Принципи християнського світогляду у філософії творчості доби 

середньовіччя. 

10. Проблема співіснування ідеалізму та матеріалізму, віри та розуму 

у середньовічній філософії. 

11. Неоплатонізм та арістотелізм, реалізм та номіналізм у 

середньовічній філософії творчості. 

12. Філософія творчості доби Гуманізму та Відродження. 

13. Соціальні ідеї доби Відродження. 

14. Проблеми методу пізнання у філософії Нового часу. 

15. Філософські ідеї творчості європейського Просвітництва. 

16. Філософія творчості  І. Канта. 

17. Філософія творчості Г. Гегеля. 

18. Міфологічний світогляд дохристиянської Русі. 

19. Роль християнства у зародженні філософського мислення та 



поглядів на творчість в Київській Русі. 

20. Філософський зміст «Слова» митрополита Іларіона Київського. 

21. Філософські ідеї творчості в добу Відродження в Україні. 

22. Роль Києво-Могилянської академії у розвитку філософської 

думки в Україні. 

23. Місце Г. Сковороди у розвитку філософської думки України. 

24. Філософські ідеї Кирило-Мефодіївського товариства. 

25. Світогляд Т.Г. Шевченка. 

26. Філософські ідеї «Історії Русів». 

27. О.Шпенглер: теорія циклічного розвитку культур. 

28. Філософські ідеї І. Франка. 

29. Д. Чижевський – історик філософії на слов’янському ґрунті. 

30. Т. Шевченко про філософський смисл української історії. 

31. Філософські ідеї творчості П. Юркевича. 

32. Перегляд традицій класичної філософії у другій половині ХІХ – 

на початку ХХ ст. 

33. Ірраціоналістичні течії у філософії другої половини ХІХ – ХХ ст. 

34. Ставлення до розуму та науки у філософії ХХ ст. 

35. Історична еволюція позитивізму. 

36. Екзистенціальна філософія ХХ ст. 

37. Онтологія, коло її проблем. Типи онтології. 

38. Феноменологічна інтерпретація свідомості. 

39. Свідомість та предметно-практична діяльність. 

40. Методологічна функція філософії. 

41. Моделі розвитку науки: класичної, некласичної, постнекласичної. 

42. Вартості у системі християнського світогляду. 

43. Трансцендентальна теорія вартостей. 

44. Марксистське розуміння вартостей. 

45. Сутність соціальних вартостей. 

46. Функції вартостей. 

47.  «Філософія життя» Ф. Ніцше. 

48. Культура і цивілізація. 

49. Х. Ортега-і-Гассет: еліта і маса. 

50. Провідні ціннісні орієнтири людства на межі тисячоліть. 

51. Структура свідомості. Рівні психічного життя людини. 

52. Раціоналістична та ірраціоналістична традиції у соціальній філософії. 

Опитування 
Анкету з метою оцінювання якості викладання  курсу буде надано по 

завершенню курсу 

 
 


