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 ВСТУП 

 

Філософія завжди відігравала важливу роль у житті людини. Знання основ філософії 

сприяли побудові логіки предметного бачення, яке є необхідним для рішення практичних 

завдань; на основі узагальнення філософських знань відбувається формування 

усвідомленого відношення до навколишнього середовища та самого себе. Навчальну 

програму з філософії розроблено відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України, 

типових програм для вищих навчальних закладів. Програма орієнтована на організацію 

вивчення курсу, оволодіння студентами всіх форм навчання системою філософських знань, 

науковою методологією, а також на формування наукового світогляду, творчого мислення 

й високої духовної культури. 

Філософські знання та загальна методологія є визначальною умовою пізнавальної й 

практичної діяльності сучасної людини. Докорінна реформа засадничих сфер життя 

суспільства висуває принципові зміни орієнтирів якості підготовки сучасних фахівців 

різних суспільних сфер. Зростає потреба у фундаментальній філософсько-світоглядній та 

гуманітарній освіті й культурі, формуванні у спеціалістів творчого, нестандартного 

мислення. За цих умов навчальні програми й методичні посібники, зорієнтовані на 

пояснювально-наочні методи навчання й догматичну ідеологічну спрямованість, сьогодні 

вже не здатні слугувати розв’язанню нових дидактичних завдань. 

Пропонований курс філософії має істотні переваги порівняно з по-передніми, 

перероблено основні філософські теми щодо посилення їх світоглядного навантаження й 

проблемного викладу з урахуванням необхідних вимог до профілювання курсу. Враховано 

філософсько- методологічні та теоретичні дискурси, впливові в сучасній світовий і, 

насамперед, західноєвропейській філософській літературі. Це, зокрема, стосується напрямів 

екзистенціалізму, феноменології, герменевтики, системно-структурного аналізу, філософії 

релігії тощо. Залученим є й ширше коло вітчизняних авторів і філософських систем, 

тривалий час замовчувані в науково-педагогічній практиці. 

Програму підготовлено з урахуванням позитивних традицій тановітнього досвіду 

щодо викладу курсу філософії у вищих навчальних закладах України. Основною метою 

вивчення курсу філософії є підготовка висококваліфікованих фахівців сфери туризму, які 

сполучатимуть фун-даментальну професійну підготовку із плюралістичним мисленням та 

високою методологічною культурою творчого пізнання й практичною діяльністю.  

Важливою метою є оволодіння основами загальної духовної культури, перш за все, – 

культури мислення та свідомого формування системи відношень до світу, самого себе та 

свого місця у цьому світі. Результатом формування наукових основ світогляду студентів є 

особистісна мотиваційна установка на логічний, методологічний і філософський аналіз 

розвитку та функціонування різних сфер життя суспільства, його соціальних інститутів,на  

наукове забезпечення діяльності в громадських організаціях і комерційних структурах, на 

забезпечення якості власної професійної діяльності. 

Навчальна дисципліна «Філософія» є необхідною для формування загальноосвітньої, 

культурної і морально-виховної професійних компетентностей фахівця-бакалавра, що 

мають розгортатись у ході його суспільної та фахової діяльності, забезпечуючи оптимальну 

інтеграцію у соціальне середовище, яке будується в межах парадигми пріоритету людських 

цінностей із метою демократизації людських відносин. 
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Предметом курсу є світ загалом у його найбільш загальних закономірностях з позицій 

відносин «людина – світ».  

Компетенції вивчення дисципліни: 

 Вивчення навчальної дисципліни спрямовано на формування частини 

загальнокультурних компетентностей (загальнонаукових і соціально-особистісних). 

Компоненти вказаних компетентностей реалізуються у здатності до оволодіння основами 

загальної духовної культури, перш за все, – культури мислення та свідомого формування 

системи відношень до світу, самого себе та свого місця у цьому світі.  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати : 

Ø предмет філософії, його місце в системі гуманітарних наук; 

Ø основні течії філософії та історію їх виникнення, її місце й роль у житті суспільства й 

людини; 

Ø зміст та функції філософії у суспільстві; 

Ø основні філософські категорії та парадигму їх сучасного використання; 

Ø характер становлення сучасних некласичних філософських систем; 

Ø головні світоглядно-філософські проблеми сьогодення; 

Ø історію розвитку філософської думки на Україні; 

Ø місце філософії в самопізнанні людини; 

Ø структуру та історичні типи світогляду (міфологічний, релігійний, науковий та 

філософський); 

Ø роль філософії в системі духовної культури людства; 

Ø взаємовідношення філософії, науки та релігії; 

Ø основні принципи теорії пізнання; 

Ø механізми соціокультурної детермінації пізнавальної діяльності; 

Ø основні категорії соціальної філософії; 

Ø філософський зміст теорій періодизації суспільно-історичного процесу; 

Ø ціннісну природу культуротворення; 

Ø основні історичні типи відносин філософії та науки; 

Ø основні цінності та їх роль в житті особи і суспільства; 

Ø основні об’єкти гуманітарного пізнання; 

Ø глобальні проблеми сучасності та їх зв’язок з прогресом; 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

вміти: 

Ø оперувати набутими історико-філософськими знаннями при виробленні власної 

світоглядної позиції; 

Ø вільно володіти категоріальним базисом філософії для взаємодії філософських теорій з 

іншими галузями гуманітарного знання; 

Ø обгрунтовувати власну думку, спираючись на досягнення філософії; 

Ø застосовувати теоретичні знання для аналізу конкретної соціальної діяльності та 

самовдосконалення; 

Ø враховувати філософські знання у сфері  харчування, торгівлі, бізнесу та туризму, 

визначати морально-філософські аспекти впливу на свідомість людини; 
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Ø розкривати гуманістичну функцію філософії у процесі розвитку демократичних основ 

життя суспільства. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ДО САМОСТІЙНОЇ, ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ  

ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  

В процесі вивчення дисципліни студенти виконують і подають в інститут на 

перевірку контрольну роботу. Виконання контрольної роботи студентами заочної форми 

навчання є складовою частиною їх самостійної роботи згідно із навчальним планом.  

Мета виконання контрольної роботи – закріплення теоретичних знань в процесі 

вивчення даної дисципліни і вироблення навичок самостійної роботи над курсом. 

Виконуючи контрольну роботу, студенти повинні продемонструвати вміння самостійно 

робити висновки на основі вивчення літератури, зібраного, обробленого та узагальненого 

практичного матеріалу.   

Для успішного виконання контрольної роботи необхідно дотримуватись ряду вимог: 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

1.Номер варіанту відповідає порядковому номеру вашого списку в журналі. 

2. У кожному варіанті є два теоретичні питання, які слід розкрити змістовно, зробити 

власний висновок, вказати посилання на літературу. 

4.За домашню контрольну роботу можна отримати 30 балів: по 10 балів за кожне питання, 

якщо воно розкрите змістовно. 

5.Слід нумерувати сторінки . 

6.Обсяг контрольної роботи – не менше 20 сторінок. 

7.В кінці контрольної роботи слід вказати використану літературу, поставити дату 

написання контрольної роботи і свій особистий підпис. 

8.Контрольна робота має бути виконана власноруч, від руки. 

Зміст контрольної роботи полягає у виконанні 3-ох теоретичних завдань. Обсяг 

контрольної роботи складає 20 – 25 сторінок учнівського зошита. Текст повинен бути 

написаний українською мовою. Розкриваючи питання, студент повинен повністю 

переписати його в зошит у вигляді заголовка.   Оформлення титулки в додатку А на 

сторінці 20. 

 Виклад усіх питань повинен бути логічним та послідовним, включаючи протиріччя 

між окремими його положеннями. Умовою позитивної оцінки є самостійне, грамотне і чітке 

висвітлення усіх питань контрольної роботи, використання основної і додаткової 

літератури. 
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 В залежності від якості виконання домашнього контрольного завдання і 

відповідності до вимог даних вказівок в детальній рецензії на контрольну роботу ставиться 

кількість балів.  

Одержавши перевірену контрольну роботу студент зобов’язаний ознайомитись із 

зауваженнями викладача, опрацювати рекомендовану літературу й виправити недоліки. 

Необхідно виконати всі вказівки, що зазначені в рецензії. 

Студенти, які не виконали контрольної роботи до здачі іспиту не допускаються! 

Повторна співбесіда і виконання аудиторної контрольної сесії після отримання необхідної 

консультації викладача. 

Індивідуальна робота студентів передбачає виконання ними творчого 

індивідуального ситуаційного завдання, яке подане після питань контрольної роботи. 

Індивідуальне завдання виконується в тому ж зошиті, що й контрольна робота після 

відповідей на тестові питання. Максимальна кількість балів за правильно виконане 

індивідуальне завдання – 10.  

Самостійна робота  - вивчення тем, винесених на самостійне вивчення. Оцінювання 

в межах 5 балів відбувається за результатами усного опитування на останній парі перед 

модульним контролем. Бали за індивідуальну та самостійну роботу  не є складовою оцінки 

контрольної роботи, а є частиною екзаменаційного кредиту «Самостійна, індивідуальна, 

наукова роботи» і сумарно оцінюється в 10 балів. 
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ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З «ФІЛОСОФІЇ» 

 

Варіант 1. 

1.Співвідношення міфології, релігії, науки і філософії. 

2.Характерні риси давньокитайської філософії. 

3. Сенс життя людини як філософська проблема. 

Варіант 2. 

1.Структура і функції філософії. 

2.Особливості давньоіндійської філософії. 

3. Проаналізуйте основні риси філософії постмодернізму. 

 

Варіант 3. 

1. Охарактеризуйте  філософські погляди Сократа. 

2.Характерні риси філософії Стародавньої Греції. 

3. Висвітлити основні засади філософії екзистенціалізму. 

Варіант 4. 

1. Охарактеризуйте  філософські погляди Платона. 

2. Охарактеризуйте особливості філософії Нового Часу. 

3. Проблема істини у пізнанні. 

Варіант 5. 

1. Проаналізувати філософські ідеї в культурі Київської Русі  

2.Характеристика філософії Платона. 

3. Проаналізуйте основні проблеми в спадщині А.Камю. 

 

Варіант 6. 

1. Охарактеризуйте основні елліністичні філософські школи. 

2.Філософські погляди Сократа. 

3. Охарактеризуйте філософські погляди Григорія Сковороди.  

 

Варіант 7. 

1.Проблема істини в філософії. Концепції істини. 

2.Філософські вчення іонійських міст Малої Азії. 

3. Охарактеризуйте філософські погляди П.Юркевича. 

Варіант 8. 

1.Поняття світогляду, його структура й історичні типи. 

2.Еллінська та римська філософія. 

3. Проаналізуйте основні проблеми в спадщині Ж.П.Сартра. 
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Варіант 9. 

1.Специфіка філософського знання. Філософія і наука. 

2.Середньовічна світоглядно-філософська парадигма. 

3. Проаналізуйте основні проблеми в спадщині В.Франкла. 

 

Варіант 10. 

1. Охарактеризуйте  філософські погляди Арістотеля. 

2.Томізм як релігійно-філософське вчення. 

3. Охарактеризуйте філософські погляди Г.Гегеля. 

 

Варіант 11. 

1.Історичні типи світогляду та їх місце у сучасності. 

2.Теологічні проблеми Середньовіччя. Віра та знання. Душа та тіло. 

3. Охарактеризуйте філософські погляди І.Канта. 

 

Варіант 12. 

1.Основні функції філософії. Роль філософії у суспільстві. 

2.Раціональні чинники розуміння віри у середньовічній філософії. 

3. Проаналізуйте основні проблеми в спадщині М.Хайдеггера. 

 

Варіант 13. 

1.Філософія як теоретична форма світогляду. Основні розділи філософії.  

2. Загальна характеристика філософії Аристотеля. 

3. Охарактеризуйте філософські погляди Й.Г.Фіхте та Ф.Шеллінга. 

 

Варіант 14. 

1.Історичні й соціальні передумови виникнення філософії. 

2.Номіналістичні та раціоналістичні течії часів середньовічної схоластики. 

3. Охарактеризуйте філософські погляди Л.Феєрбаха. 

 

Варіант 15. 

1.Ідеї філософії у формуванні науки 

2.Гуманізм та новий ідеал людини епохи Відродження. 

3. Некласична філософія пізнання 
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Варіант 16. 

1.Джерела та особливості філософського знання. 

2.Суперечність філософських систем Р. Декарта та Ф. Бекона. 

3.Проаналізувати філософію в Києво-Могилянській академії. 

 

Варіант 17. 

1.Місце філософії у системі культури. 

2.Ключові моменти французької філософії ХVІІ ст. 

3. Проаналізувати філософські ідеї в українській культурі Польсько-Литовської доби (XV – 

поч. XVII ст.) 

Варіант 18. 

1.Основні теми філософствування та їх значущість. 

2.Проблема субстанції у Новому часі. 

3. Проаналізуйте основні проблеми в спадщині В.Франкла. 

 

Варіант 19. 

1.Зміни та новації у філософії, причини трансформацій. 

2.Етика в філософії І.Канта. 

3. Проблема походження людини. Основні концепції. 

 

Варіант 20. 

1.Буття світу та людини. 

2.І.-Г.Фіхте. Основні ідеї «Науковчення». 

3. Проаналізуйте основні проблеми в спадщині А.Камю. 

 

Варіант 21 

1.Співвідношення міфології, релігії, науки і філософії. 

2.Характерні риси давньокитайської філософії. 

3. Сенс життя людини як філософська проблема. 

 

Варіант 22 

1.Особливості давньоіндійської філософії. 

2. Проаналізуйте основні риси філософії постмодернізму. 

3.Суспільна свідомість та її структура. 
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Варіант 23 

1. Охарактеризуйте  філософські погляди Сократа. 

2.Характерні риси філософії Стародавньої Греції. 

3. Висвітлити основні засади філософії екзистенціалізму. 

 

Варіант 24 

1. Охарактеризуйте  філософські погляди Платона. 

2. Охарактеризуйте особливості філософії Нового Часу. 

3. Зміна цінностей у сучасному світі та стратегія майбутнього. 

 

Варіант 25 

1. Проаналізувати філософські ідеї в культурі Київської Русі  

2.Характеристика філософії Платона. 

3. Проаналізуйте основні проблеми в спадщині А.Камю. 

 

Варіант 26 

1. Охарактеризуйте основні елліністичні філософські школи. 

2.Філософські погляди Сократа. 

3. Охарактеризуйте філософські погляди Григорія Сковороди.  

 

Варіант 27 

1.Проблема істини в філософії. Концепції істини. 

2.Філософські вчення іонійських міст Малої Азії. 

3. Охарактеризуйте філософські погляди П.Юркевича 

 

Варіант 28 

1.Основні філософські підходи до розуміння цінностей. 

2.Еллінська та римська філософія. 

3. Проаналізуйте основні проблеми в спадщині Ж.П.Сартра. 

Варіант 29 

1.Специфіка філософського знання. Філософія і наука. 

2.Середньовічна світоглядно-філософська парадигма. 

3. Проаналізуйте основні проблеми в спадщині В.Франкла. 

Варіант 30 

1. Охарактеризуйте  філософські погляди Арістотеля. 

2.Томізм як релігійно-філософське вчення. 

3. Охарактеризуйте філософські погляди Г.Гегеля. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ІСПИТУ 

1.Властивості міфологічного світогляду.  

2.Проаналізуйте характерні риси індійської філософії. 

3.Проаналізуйте характерні риси китайської філософії. 

4.Охарактеризуйте  філософські погляди Сократа. 

5. Охарактеризуйте  філософські погляди Платона. 

6. Охарактеризуйте  філософські погляди Арістотеля. 

7.Охарактеризуйте основні елліністичні філософські школи. 

8.Охарактеризуйте особливості філософії Середньовіччя. 

9.Охарактеризуйте особливості філософії Відродження. 

10. Охарактеризуйте особливості філософії Нового Часу. 

11.Охарактеризуйте особливості філософії Просвітництва. 

12. Охарактеризуйте філософські погляди І.Канта. 

13. Охарактеризуйте філософські погляди Г.Гегеля. 

14. Охарактеризуйте філософські погляди Й.Г.Фіхте та Ф.Шеллінга. 

15. Охарактеризуйте філософські погляди А.Шопенгагуера. 

16. Охарактеризуйте філософські погляди Ф.Ніцше. 

17. Охарактеризуйте філософські погляди Л.Феєрбаха. 

18. Проаналізувати філософські ідеї в культурі Київської Русі  

19. Проаналізувати філософські ідеї в українській культурі Польсько-Литовської доби (XV – 

поч. XVII ст.)  

20. Проаналізувати філософію в Києво-Могилянській академії.  

21. Охарактеризуйте філософські погляди Григорія Сковороди.  

22. Охарактеризуйте філософські погляди П.Юркевича. 

23. Висвітлити основні засади філософії екзистенціалізму. 

24. Проаналізуйте основні риси філософії постмодернізму. 

25. Проаналізуйте основні проблеми в спадщині М.Хайдеггера. 

26. Проаналізуйте основні проблеми в спадщині Ж.П.Сартра. 

27. Проаналізуйте основні проблеми в спадщині А.Камю. 

28. Проаналізуйте основні проблеми в спадщині В.Франкла. 

29. Некласична філософія пізнання  

30.Проблема істини у пізнанні. 

31. Проблема походження людини. Основні концепції. 

32.Сенс життя людини як філософська проблема. 

33. Суспільна свідомість та її структура. 

34. Основні філософські підходи до розуміння цінностей.  
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  Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва питання 

1  Філософія і світогляд: сутність і співвідношення. 

2 Основне питання філософії, його роль у пізнанні й практиці. 

3 Філософський світогляд: сутність і роль у житті людини та суспільства.  

4 Філософське розуміння закону та закономірності. Класифікація законів. 

5 Філософія у Стародавній Індії (загальна характеристика). 

6 Філософські школи Стародавнього Китаю. 

7 Філософія мілетської школи: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. 

8 Філософія Аристотеля (“Метафізика”). 

9 8Середньовічна філософія та її особливості. 

10 Філософія Т. Аквінського. 

11 Антропоцентризм та гуманізм філософії Ренесансу. 

12 Філософія Ф. Бекона. 

13 Проблема людини у філософії Просвітництва (Монтеск’є, Вольтер, Руссо). 

14 Діяльність та практика як основа буття людини й суспільства. 

15 Основні риси німецької класичної філософії. 

16 Марксистська філософія та її характерні риси. 

17 Філософські ідеї в культурі Київської Русі. 

18 Філософія Просвітництва в Україні. 

19 Філософські погляди Г. Сковороди та сучасність. Вчення “про три світи”, 

“філософія серця”. 

20 Філософія прагматизму й персоналізму. 

21 Особливості українського національного менталітету. 

22 “Філософія серця” П. Юркевича. 

23 Суспільно-політичні погляди М. Драгоманова, І. Франка. 

24 Інтегральний націоналізм Д. Донцова й В. Липинського. 

25 Емпіризм та раціоналізм як основні методологічні напрями у філософії XVII ст. 

26 Психоаналіз З. Фрейда та проблема підсвідомого. 

27 Філософія структуралізму (К. Леві-Строс, М. Фуко). 

28 Філософське вчення про буття матерії. 

29 Сучасне природничо-наукове уявлення про будову та властивості буття матерії. 

30 Культура та цівілізація як результат людської життєдіяльності. 

31 Діалектика та її альтернативи. 

32 Цівілізація як соціокультурне утворення. 

33 Сучасна цивілізація, її особливості, суперечності й перспективи. 

34 Сучасні концепції про зміст та направленість розвитку людської історії.  

35 Категорії діалектики: основні риси та роль у практичній діяльності людини. 

36 Філософське поняття природи. 

 

37 

Український національний менталітет, шляхи його формування та розвитку. 
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Індивідуальна робота 

1. Поняття світогляду; його структура, рівні і види.  

2. Філософія як світоглядне знання.  

3. Соціальні умови формування філософії.  

4. Філософські методи.  

5. Основні функції філософії.  

6. Давньоіндійська філософія.  

7. Давня китайська філософія.  

8. Натурфілософія (Філософія Давньої Греції). 

9. Класичний період давньогрецької філософії.  

10. Філософія епохи еллінізму.  

11. Філософія Середньовіччя.  

12. Філософія епохи Відродження.  

13. Філософія Нового часу. Емпіризм.  

14. Філософія Нового часу. Раціоналізм.  

15. Філософія Просвітництва.  

16. Критична філософія І. Канта.  

17. Суб’єктивний ідеалізм І. Фіхте.  

18. Об’єктивний ідеалізм Ф.-В.-Й. Шеллінга.  

19. Система ідеалістичної діалектики Г.-В.-Ф. Гегеля.  

20. Філософія Л. Фейербаха. 

21. Основи марксистської філософії.  

22. Позитивізм.  

23. Прагматизм.  

24.«Філософія життя».  

25. Феноменологія.  

26. Екзистенційна філософія.  

27. Релігійно-філософські концепції ХХ століття.  

28. Дохристиянські витоки української філософії.  

29. Філософська думка часів Київської Русі.  

30. Філософія українського Відродження та бароко.  

31. Філософія Г. Сковороди.  

32. Філософія Просвітництва й романтизму в Україні.  

33. Філософія української національної ідеї.  

34. Філософська категорія «буття».  

35. Буття, субстанція, матерія, природа.  

36. Атрибути буття – рух, простір, час. 

 37. Закономірності діалектичних зв'язків (закони діалектики). 

38. Проблема пізнання у філософії.  

39. Єдність чуттєвого і раціонального, логіки та інтуїції у пізнанні.  

38 Категорії необхідності й випадковості, можливості й дійсності та їх роль у 

пізнавальній діяльності людини. 

39 Індукція, дедукція й аналогія в науковому пізнанні. 

40 Зміст понять “людина”, “особистість”, “індивід”. 
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 40. Людина як філософська проблема.  

41. Релігійно-міфологічна та натуралістична (наукова) антропософія.  

42. Біологічне і соціальне в людині.  

43. Філософські проблеми антропогенезу.  

44. Соціальна філософія як світогляд, метод пізнання і теорія суспільно- історичного 

розвитку.  

45. Суспільство як об’єкт філософського пізнання.  

46. Філософські проблеми антропогенезу.  

47. Біологія і культура в генезисі людини.  

48. Соціальна філософія як світогляд, метод пізнання і теорія суспільно- історичного 

розвитку.  

49. Суспільство як об’єкт філософського пізнання.  

50. Природа як матеріальна передумова виникнення і розвитку суспільства.  
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