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ТЕМАТИКА САМОСТІЙНИХ РОБІТ З ФІЛОСОФІЇ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Філософія як специфічний тип знання. 

Необхідно знайти та проаналізувати інформацію, давши відповіді на наступні 

запитання: 

- Як філософія виконує світоглядну функцію? 

- У чому суть методологічної функції філософії? 

- Що маємо на увазі під аксіологічною функцією філософського знання? 

- Як ви розумієте зміст критичної функції філософії? 
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2. Філософія Стародавнього світу. 

Необхідно опрацювати відповідні джерела для відповіді на наступні питання: 

- У чому і як виявився поворот до морально-етичних проблем у стоїцизмі, 

епікуреїзмі, скептицизмі? 

- Який зміст релігійної проблематики в александрійській філософії? 

- В чому ви бачите головний зміст і значення філонізму та неоплатонізму? 
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3. Філософія Середніх віків та Відродження. 

Необхідно опрацювати відповідні джерела для відповіді на наступні питання: 

- Чим зумовлена поява у ренесансній філософії нової галузі - філософії природи? 

- Як Д. Бруно розуміє поняття Душа Світу? 

- Яку роль відіграє це поняття в ученні філософа про світобудову? 

- Як розв’язує Н. Кузанський проблему відношення Бога і світу? 

- Який зміст вкладає Н. Кузанський у поняття «вчене незнання»? 
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4. Філософія Нового часу та Просвітництва. 

Необхідно опрацювати відповідні джерела для відповіді на наступні питання: 

- У чому суть і значення розумного порядку, який намагаються встановити 

просвітники у суспільному житті? 

- У чому виявляється специфіка англійського, французького, німецького 

просвітництва? 

- Які принципові засади сучасного громадянського життя були закладені 

європейським Просвітництвом у XVIII ст.? 

- У чому суть прориву із «царства розуму» у «царство гуманності» (Гердер)? 
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5. Німецький класичний ідеалізм. 

Необхідно опрацювати відповідні джерела для відповіді на наступні питання: 

- Як І. Фіхте розуміє місце філософії у системі наукового знання? 

- Як Ви розумієте твердження, що об’єкт пізнання є продуктом діяльності 

свідомості? 

- Який зміст вкладається у філософії В. Шеллінга у поняття Абсолют? 

- Як ви розумієте думку, що природа сама для себе стає об’єктом? 
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6. Перегляд традицій класичної філософії в напрямках ХІХ – ХХ ст. 

Необхідно опрацювати відповідні джерела для відповіді на наступні питання: 

- Які причини привели творців марксизму до ідеї знищення приватної власності? 

- Які аргументи К. Маркс наводить на захист твердження «комунізм – це 

реальний гуманізм»? 

- Яку еволюцію пройшла марксистська установка: «самоціллю революційних 

6 



перетворень є людина» – в ленінізмі та в сталінізмі? 

- Чим відрізняється марксистський підхід до проблеми людського буття від 

екзистеціальної філософії? 

- Історія людства – це шлях до чого? 

- У ході історичного розвитку зміни відбуваються: на краще? На гірше? Зміни 

лише позірні, а суть людського буття не міняється? 

- Як відповідали на ці питання філософи різних епох? 

- Які проблеми людського буття примушують сумніватися у доцільності і 

осмисленості історії? 

- Які розв’язання цих проблем служать основою для історичного оптимізму? 

7. Філософська думка України у X – XVII ст. 

Необхідно опрацювати відповідні джерела для відповіді на наступні питання: 

- Як осмислюється у «Слові про Закон і Благодать» значення прийняття 

християнства для Київської Русі? 

- Який історичний вибір пов’язаний з прийняттям християнства? 

- Які риси світогляду Т. Прокоповича зближують його з європейськими 

мислителями Нового часу? 

- Який зміст вкладає Г. Сковорода в поняття «серце»? Чому він називає серце 

«джерелом чистої безодні»? 

- Яку роль відіграє «серце» у реалізації принципу «пізнай самого себе»? 

- Чому філософію Г. Сковороди називають «філософією серця»? 
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8. Філософські ідеї українського романтизму. Філософська думка України у II 

пол. XIX – XX ст. 

Необхідно опрацювати відповідні джерела для відповіді на наступні питання: 

- Які риси романтичного світогляду зумовили створення «Історії Русів»? 

- Чим відрізняється філософія історії цього твору від офіційної історичної 

доктрини цього часу? 

- Як пов’язані основні ідеї «Історії Русів» з теорією природного права народів? 

- Який зміст вкладає у поняття «серце» П. Юркевич? 

- Які установки для людини у її ставленні до себе і до світу утверджує в 

українській філософській думці П. Юркевич? 

- Як оцінює Д. Чижевський місце української філософської думки у світовій 

філософії? 

- Яке значення має національна філософія для духовного життя народу? 

- Які характерні риси, за Д. Чижевським, визначають національну специфіку 

української філософської думки? 
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