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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ДО ПІДГОТОВКИ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ  

 

Семінар, як одна із форм навчальних занять, розрахована на глибоке та повне 

розкриття студентами певної проблеми на основі самостійного вивчення 

рекомендованої літератури. На семінарських заняттях вони глибше опановують 

складні питання, беруть участь в їх колективному, творчому обговоренні, 

оволодівають науковими методами аналізу певних явищ і проблем. 

Систематична підготовка до семінару привчає до самостійної роботи з 

періодичними виданнями, науковою, навчальною, навчально-методичною 

літературою. Під час занять створюються умови для перевірки та виявлення 

інтелектуального рівня студентів, для набуття уміння виступати, логічно 

висловлюватись, колективно обговорювати гострі проблеми, обстоювати власну 

точку зору, аргументувати власну позицію.  

Для ґрунтовного засвоєння матеріалу необхідно вдумливо конспектувати, 

вдаючись до різних видів запису (витяги, тези, цитати). Готуючись до відповіді, 

важливо, в першу чергу, визначити напрями наукових досліджень з певної 

проблеми та впровадження їх результатів у практику.  

Доцільно підготувати власні спостереження та висновки, обґрунтовуючи їх 

теоретичними положеннями та рекомендаціями.  

 

Семінарське заняття  1.  

Тема: ФІЛОСОФІЯ ЯК ОСОБЛИВИЙ ТИП ПІЗНАННЯ 

План 

1.Поява та розвиток філософських знань. 

2. Сутність філософії, функції, типологія світоглядів та  головні проблеми 

розвитку. 

3. Філософія в системі культури, її соціальний, смислотворчий і 

гуманістичний характер. 

4. Сучасна система філософських дисциплін та їх взаємозв’язок.  

 

Зміст питань 
Коротка історія формування та розвитку філософських знань у світі. Філософія в житті 

людини і суспільства. Філософія і світогляд. Поняття світогляду. Раціональні, емоційні і 

вольові компоненти світогляду. Складові світогляду. Історичні типи світогляду. Філософський 

світогляд. Структура та специфіка філософського знання. 

Філософія і наука. Світоглядна і методологічна функції філософії. Філософія і мистецтво. 

Філософія і релігія. Філософія і загальний соціальний і індивідуальний людський досвід. 

Основні типи філософських орієнтацій. 

Проблема предмету філософії. Аксiологiчний вимір філософії. Філософія в системі 

культури. Філософія i етика. Філософія i пізнання людини. 

Основні етапи формування та  розвитку філософської думки. 

 



Виконайте індивідуальне завдання на закріплення матеріалу (додаткові 

питання студентам по темі 1. 

Вставте пропущені слова  

 

Філософія – це ……….. до мудрості.  

Той, хто пізнав першооснову буття, смисл людського існування, мету, 

цінності та ідеали суспільства, вважається таким, що осягнув ... …..  

Філософія є … …..культури, коротким узагальненням всіх її здобутків.  

 

Вставте пропущені назви розділів філософії  

 

... – наука про те, якою філософія була у минулому.  

... – розділ філософії, що вивчає першооснови буття світу.  

... – розділ філософії, що вивчає першооснови пізнання.   

... – розділ філософії, що вивчає людину.  

... – розділ філософії, що вивчає суспільство.  

... – розділ філософії, що вивчає цінності.  

... – розділ філософії, що вивчає закони і форми мислення.  

... – розділ філософії, який намагається визначити, що є добро і зло, що є 

щастя та вирішити питання про смисл людського існування.   

... – розділ філософії, що є вченням про прекрасне.  

 

Виберіть із п’яти варіантів відповідей на кожне запитання один 

правильний   

 

Що з перерахованого нижче найближче до визначення філософії? Філософія 

це:  

а) одна із форм релігії;  

б) вчення про людську психіку;  

в) одна із форм міфології;  

г) вчення про першооснову буття;  

д) наукова дисципліна.  

 

Яка мета філософії?  

а) накопичення знань про світ;  

б) дослідження людської психіки;  

в) пошук істини;  

г) пізнання самого себе;  

д) критика науки.  

 

Слово «філософія» вперше запровадив:   



а) Піфаґор;  

б) Фалес;  

в) Анаксагор;  

г) Платон;  

д) Геракліт.  

 

Слово «філософія» означає:  

а) любов до себе;  

б)любов до знання;  

в) любов до Бога;  

г) любов до книги;  

д) любов до мудрості.  

 

Як називається розділ філософія присвячений проблемам людини?  

а) соціальна філософія;  

б) філософська антропологія;  

в) натурфілософія;  

г) етика;  

д) футурологія.  

 

 

Семінарське заняття 2.  

ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ  

План 

1. Давньоіндійська філософія: Веди, Упанішади, філософія локаяти 

(чарваки), джайнізму, міманси, веданти.  

2. Філософія Будди.  

3. Особливості філософії у Стародавньому Китаї.  

4. Даосизм та конфуціанство.  

 

 

Семінарське заняття 3. 

ФІЛОСОФІЯ АНТИЧНОЇ ГРЕЦІЇ 

1. Розвиток філософської думки в античній Греції. 

2. Догомерівський період. 

3. Доба фізису. 

4. Класичний період. 

5. Поява нових шкіл в філософії еллінізму. Філософія софістів.  

 

Завдання для самостійної роботи  

1. Розкрити обмеженість популярної схеми “стовбової дороги” (від грецької до 

європейської) в історії філософії. 

2. Окреслити особливості парадигми східного світорозуміння, її зв’язок з 

філософією Стародавнього Сходу.  



3. Охарактеризувати філософію Веданти. 

4. Порівняти підходи різних шкіл в філософії Давньої Індії до осмислення місця 

людини в світі. 

5. Розкрити суть вчення Буди про страждання.  

6. Дати стислу характеристику основним чотирьом проблемам даосизму. 

7. Визначити головні ідеї етичної концепції Конфуція. 

8. Розкрити суть методу філософування Сократа. 

9. Порівняти вчення Платона про ідеї та вчення Аристотеля про форми.  

10.  Здійснити порівняльний аналіз підходів стоїцизму та епікуреїзму до поняття 

блага.  

Запитання для самоперевірки 

1. В чому особливість філософії Стародавньої Індії?  

2. Які відмінні риси давньокитайської філософії?  

3. Які основні періоди та школи можна виділити в філософії 

Стародавнього Китаю? 

4. Що об’єднує всіх античних філософів? 

5. Які відмінні риси досократичного періоду в філософії Стародавньої 

Греції?  

6. Кого й чому вважають першим філософом Заходу? 

7. Яку роль відіграли апорії Зенона в історії філософії та науки?  

8. Завдяки кому філософська рефлексія античності переорієнтовується на 

проблему людини?  

9. В чому особливість концепції пізнання Платона в контексті його 

ідеалізму?  

10. Спробуйте розкрити зв'язок філософії та мистецтва в творчості 

Платона. В чому він полягав?  

11. Які головні акценти критики Аристотелем платонівського вчення про 

ідеї?  

12. Чому Аристотеля називають систематизатором античної філософії? 

13.  Які основні ідеї «Поетики» Аристотеля?  

14.  В чому вбачають основну мету філософії стоїки?  

15.  Яким чином досягається щастя в філософії Епікура?     

 

 

 

Семінарське заняття 4.  

ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ  

План  

     1.Загальна характеристика та періодизація середньовічної філософії.  

     2.Формування догматики та апологетичний період.      Філософія патристики.  

3.Еволюція та особливості схоластичної думки. Суперечка про універсалії. 

     4.Середньовічна філософія мусульманського Сходу.  

     5.Характерні риси культури Ренесансу та їх вплив на формування 

філософського світорозуміння.  

      6.Антропоцентризм та гуманізм в філософії  

      7.Основні ідеї пантеїстичної натурфілософії: Парацельс, Б. Телезіо, Дж. 

Бруно та ін. 



 

Завдання для самостійної роботи 

1. Визначити характер побудов універсальних систем християнського 

світорозуміння в творчості Отців Церкви. 

2. Встановити зв'язок християнства та догматики на ранніх етапах його 

формування.  

3. Окреслити загальні риси концепції Бога та його буття в середньовічній 

філософії.  

4. Охарактеризувати основні засади християнської концепції історії.  

5. Проаналізувати проблему доказів буття Бога в схоластиці.  

6. З’ясувати значення проблеми співвідношення віри та розуму для 

концепції християнського пізнання.  

7. Розкрити відмінність підходів патристики та схоластики до 

обґрунтування засад віри.  

  Запитання для самоперевірки 

1. Які засадничі принципи середньовічної філософії?  

2. Які проблеми є показовими та виразними для філософії Середньовіччя?  

3. В чому полягав суперечливий характер відношення апологетики до 

античної спадщини?  

4. Концепція особистості та часу в творі «Сповідь» Аврелія Августина?  

5. Докази буття Бога за Фомою Аквінським. Чому його вважають 

найвизначнішим представником схоластики?  

6. Номіналізм, реалізм та концептуалізм: яке відношення між цими 

підходами в межах пізньої схоластики?  

 

Семінарське заняття 5. 

 ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ  

План  

1. Наукова революція XVI-XVII століття та зміна парадигм в філософії. 

2. Емпірична філософія (Ф. Бекон, Т. Гоббс, Д. Локк, Дж. Берклі, Д. Ґ’юм).  

3. Раціоналізм в філософії (Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. Ляйбниць).  

4. Соціально-історичні передумови та ідейні джерела “класичної німецької 

філософії ”.  

 

Семінарське заняття 6. 

 НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ   

1.І.Кант – родоначальник німецької класичної філософії.  

2.Філософія Й. Фіхте та його проект науковчення.  

3.Філософська еволюція Ф. Шеллінга: від самопізнання до пізнання світу.  

4.Система абсолютного ідеалізму Г. Геґеля.  

5.Антропологічна філософія Л. Фейєрбаха.  

Завдання для самостійної роботи  

1. Соціокультурні передумови становлення філософії в епоху Відродження. 

2. Данте Аліг’єрі та Франческо Петрарка – речники ідеалів гуманізму в 

філософії та літературі.  

3. Проаналізуйте впливи реформації та контрреформації на філософську 

думку цього часу.  



4. Розкрийте взаємозв’язок між науковими відкриттями та філософськими 

ідеями в епоху Відродження.  

5. Охарактеризуйте ідею творчості та образ митця в гуманістичній філософії.  

6. Подайте загальну характеристику основних напрямків в філософії Нового 

часу.  

7. Філософія Просвітництва: вчення про природу, суспільство, людину та 

пізнання. 

8. Розкрити характерні риси «класичної німецької філософії» (від Канта до 

Геґеля). 

9. Вказати на головний зміст «коперніканського перевороту» Канта в 

філософії. 

10. Охарактеризувати вплив трансцендентальної філософії Канта на його 

естетичні погляди. 

11. Проаналізувати вчення Й. Фіхте про продуктивну силу судження.  

12. «Філософія мистецтва» Шеллінга: загальна характеристика.  

13. Вплив діалектичної теорії Геґеля на формування естетичної теорії.  

 Запитання для самоперевірки 

1. Як можлива філософія в добу Відродження?  

2. Які ідеї є домінуючими на різних етапах ренесансної думки?  

3. В чому полягає специфіка гуманізму епохи Відродження?  

4. Чи є неоплатонізм основою філософії Ренесансу?  

5. Яку роль відіграла реформація в духовному житті XVI століття?  

6. В чому суть раціоналізму в філософії?  

7. Вчення Бекона про «ідоли розуму» та індуктивний метод пізнання.  

8. Що робить Декарта ключовою фігурую в новочасній філософії?  

9. Проблема субстанції в філософії Нового часу. 

10.  В чому суть «скандалу в філософії», який вчинили Дж. Берклі та Д. Ґ’юм?  

11.  Чим вирізняється філософія Просвітництва?  

12. Якими постають образи людини та суспільства в теоріях суспільного 

договору XVII-XVIII століття?  

13. Яке значення в своїй філософії Кант надає поняттям «річ сама по собі», 

«трансцендентне» та «трансцендентальне»?  

14. В чому виявився агностицизм Канта?  

15. Якою є суть категоричного імперативу Канта?  

16. Хто такий геній за Кантом?  

17. Суперечність між системою та методом в філософії Геґеля.  

18. Закони та категорії діалектики.  

19. Поняття «прекрасного » в філософії мистецтва Геґеля. 

20. Яким чином девіз «Ніщо людське не є мені чужим» виражає суть філософії 

Л. Фейєрбаха?   

 

Семінарське заняття 7. 

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ (4 год.) 

План 

1. Специфіка та характерні риси української філософії.  

2. Філософська думка Київської Русі.  



3. Вклад українських вчених в розробку гуманістичних ідей (Ю. Дрогобич, 

П. Русин, С. Оріховський-Роксолан та ін.). 

4. Києво-Могилянська академія – тип вищої школи та перший центр 

професійної філософії в Україні. 

5. Філософія доби українського бароко. Творчість Г. Сковороди. 

6. Філософські погляди П. Юркевича.  

 

 

Семінарське заняття 8.  

ФІЛОСОФІЯ ХІХ–ХХ СТ.  І  СУЧАСНА ЗАХІДНА ФІЛОСОФІЯ (4 год.) 

План  

1. Критичне переосмислення принципів та традицій парадигми класичного 

філософії.  

2. Позитивізм та постпозитивізм.  

3. Антираціоналістичний виступ філософських напрямків (С. К’єркеґор, А. 

Шопенгауер, Ф. Ніцше, В. Дільтей, О. Шпенглер).  

4. Екзистенціалізм у філософії та літературі (Ж.-П. Сартр, А. Камю, Ґ. 

Марсель, Л. Шестов, М. Бердяєв).  

 

5. Психоаналіз З. Фройда та переосмислення ідей класичного психоаналізу. 

6. Герменевтика в XX столітті, її представники. 

7. Особливості філософії Постмодерну.    

  

 

Семінарське заняття 9. 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ 

План  

1. Ірраціоналізація філософії. «Філософія життя».  

2. Екзистенціалізм та проблема людини.  

3. Феноменологія та герменевтика в культурі XX ст.: співвідношення 

підходів в межах парадигми гуманітарного знання.  

4. Постмодернізм як явище культури та мислення. Основні ідеї. 

 

Завдання для самостійної роботи  

1. Критика раціоналістично-натуралістичної програми Просвітництва в 

європейській філософії (XIX – XX ст.).  

2. С. К’єркеґор: відкриття екзистенції. 

3. Ірраціоналізм А. Шопенгауера. 

4. Основні ідеї твору “Народження трагедії з духу музики” Ф. Ніцше. 

5. Інтуїтивізм А. Берґсона.  

6. Проаналізувати вплив психоаналізу в релігії, культурі та мистецтві.  

7. Структуралізм: революційний переворот в існуючій парадигмі знання. 

8. Розкрити основні ідей феноменологічної естетики (Р. Інгарден, Н. Гарман, 

М. Дюфрен та ін.) 

9. Культурно-антропологічні дослідження К. Леві-Стросса.  

10. Охарактеризувати основні ідеї герменевтики. 

11. Визначити головну ідею «позитивної філософії».   



12. Розкрити суть лінгвістичного повороту в філософії.  

 

Запитання для самоперевірки 

1. За що критикувала філософія життя класичну філософію? 

2. Які нові методи філософського дослідження пропонують представники 

ірраціоналістичної філософії? 

3. Що спільного та відмінного між позитивізмом та матеріалізмом?  

4. Вплив психоаналізу та науку та культуру XX століття. Мистецтвознавчі 

модифікації психоаналізу 

5. В чому полягає феноменологічне розуміння суті філософії, її специфіка?  

6. Кого і на якій підставі слід зараховувати до екзистенціалізму?  

7. Який внесок М. Гайдеґґера та Г.-Ґ. Ґадамера в розвиток герменевтики?  

8. Що слід розуміти під поняттям «філософський структуралізм»?  

 

Семінарське заняття 10. 

ФІЛОСОФІЯ В УКРАЇНІ У XX СТ. 

План 

1.Вчення В. Вернадського про ноосферу. 

2. Основні положення історіософії М. Грушевського.  

3. Філософія періоду “другого відродження” української духовності (В. 

Винниченко, М. Грушевський, В. Зеньковський та ін.).  

4.Філософія національної самобутності (Д. Донцов, В. Липинський, І. 

Лисяк-Рудницький та ін.). Філософська спадщина Д. Чижевського. 

5. Філософія України в радянський період: філософія 20–30-х років; 

філософські розвідки 50-х років;  

6.Філософська думка 60 –80-х років ХХ ст.  

7. Розробка філософських проблем у сучасній Україні. Місце філософії у 

відродженні духовної культури українського народу.  

Запитання для самоперевірки 

1. Як вплинула християнізація Русі на зміну світоглядно-ціннісних 

орієнтирів русичів?  

2. В чому виявилась специфіка філософії «українського бароко»? 

3. Впливи романтизму та просвітництва в українській філософії.  

4. Які основні риси філософії радянської та пострадянської доби? 

 

Семінарське заняття 11. 

ПРОБЛЕМА БУТТЯ (ОНТОЛОГІЯ) 

План 

1. Сутність і основні форми буття. 

2. Основні категорії онтології (матерія, рух, простір, час). 

3. Ієрархія цінностей людського буття. Цінності як ядро світоглядної 

проблематики. 



Зміст заняття 

Класичний підхід до сутності буття в історії філософської думки. Буття та субстанція. 

Проблема субстанції. Дуалізм і монізм. Монізм і плюралізм. 

Категорії, матерія, рух, простір, час в марксистській філософії. Основні форми буття 

матерії і типи матеріальних систем. Основні рівні організації неживої, живої та соціально 

організованої матерії. Зв’язок різних рівнів організації матерії, їхня якісна специфіка. 

Неореалізм: критична онтологія Н.Гартмана. 

Онтологія людського буття в екзистенціальній філософії. 

Онтологічні ідеї В.Вернадського та еволюційна концепція П.Тейяра де Шардена. 

Методологічне значення понять буття, матерії, руху, простору й часу для пізнання 

природи, суспільства та діяльності людини. 

 

Семінарське заняття 12 

Тема: ДІАЛЕКТИКА ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВИ 

План 

1.Загальне розуміння діалектики і її альтернатив. 

2. Найважливіші поняття та принципи діалектики. 

3. Основні закони діалектики. 

 

Зміст заняття: 

Поняття діалектики та її альтернатив: метафізики, еклектики, догматизму, софістики, 

релятивізму. Діалектика як вчення про універсальні зв’язки, зміни, розвиток. Основні форми 

діалектики. Наївно-стихійна діалектика. Ідеалістична діалектика. Матеріалістична діалектика. 

Діалектика та метафізика. Діалектика й догматичне мислення. 

Діалектика як система категорій, законів і принципів. Зміст основних категорій і 

принципів діалектики. Категорії діалектики. 

Одиничне й загальне, явище і сутність. Структурні зв’язки. Принцип цілісності. Форма і 

зміст. Зв’язки детермінації. Випадковість і необхідність. 

Можливість і дійсність. Елементи й структура. Поняття системи, принцип системності. 

Системний характер і механізм процесу розвитку. Необхідність і свобода. 

Основні принципи діалектики. Принцип об’єктивності й суб’єктивності. Принцип 

загального зв’язку. Принцип розвитку і проблема створення цілісної концепції розвитку. 

Принцип сходження від абстрактного до конкретного й навпаки. Принцип об’єктивності 

істини. Принцип детермінізму, цілісності, структурності, системності.  

Поняття закону та їх класифікація. Закон як вираження внутрішніх, суттєвих зв’язків 

матеріальних і духовних процесів. Основні закони діалектики, їх змістовний аналіз. Закон 

єдності й боротьби протилежностей, кількісних та якісних змін, заперечення. 

Сучасні концепції діалектики. “Негативна” діалектика (Т. Адорно, Г. Маркузе). 

Нелінійність, альтернативність розвитку. 

Значення законів, категорій та принципів діалектики у пізнанні й практичній діяльності 

людини. 
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