
 

 

«ФІЛОСОФІЯ» 

Завдання для самостійної роботи 

 

Тема 1. Філософська пропедевтика 

 

1.Багатоманіття визначень поняття філософія.  

2. Проблеми і предмет філософії.  

3. Роль філософії в сфері культури.  

4. Особливості сучасного розуміння філософії. 
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Практичні завдання: 

 

1.Прочитайте уривок з твору В. Карпова «Предмет філософії». 

Говорять, що філософія зобов'язана своїм ім'ям Піфагору; але її буття сходить вище і 

губиться в перших спробах людського духу досліджувати природу речей. Коли вона не була 

ще філософією по імені, вона вже була філософією за своїм предметом і називалася 

мудрістю (софія). У цьому відношенні мудрість Конфуція, Солона і Фалеса – те ж, що 

філософія Піфагора, Платона і Канта. Але древні мудреці були натуралісти і астрономи, 

законодавцями і політиками, богословами і наставниками, філологами і ораторами, поетами і 

математиками: вони займалися всім, вивчали всі і все своє пізнання з'єднували в одному, 

загальному понятті мудрість. Звідси видно, що стародавні під словом «мудрість» розуміли 

майже те саме, що ми розуміємо під ім'ям «вченості». 

 

Поясність як В. Карпов тлумачить філософію? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Чи тотожне, на вашу думку, тлумачення філософії в античну добу та сьогодні. Відповідь 

обґрунтуйте. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Прочитайте запропоновану В. Карповим дефініцію філософії: 
«Вона [філософія – уточ. упоряди.] постає як наука, яка розглядає все буття як одне 

гармонічне ціле в надчуттєвому чи мислиневому, наскільки воно може бути розвинуте в 

свідомості і виражене в системі». 

 

Поясність природу філософського знання спираючись на запропоноване визначення. 



Вкажіть основні риси філософського знання. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Чи доцільно, на Вашу думку, філософію розглядати як науку. Відповідь обґрунтуйте. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Прочитайте уривок з роботи українського мислителя П. Ліницького.  

Перше питання філософії. З усіх понять з універсальним значенням найпростішим, а 

тому й самим первинним має визнати поняття буття. Як поняття причини, так і поняття буття 

у всіх мовах є і завжди були в загальному вживанні. Але логічно поняття буття більш 

спочатку, ніж поняття причинності, бо останнє означає зв'язок, ставлення в тому, що вже 

існує; отже, необхідно спочатку покласти щось як існуюче, щоб можлива була думка про 

причинності. Тому думка про буття передує й становить предмет філософського 

дослідження, а відтак основним, початковим питанням філософії, звичайно, повинно питання 

про буття. 

 

Чи погоджуєтеся Ви з автором твору. Відповідь обґрунтуйте. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

До якого філософського напрямку належав П. Ліницький. Обґрунтуйте свою відповідь. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Яка, на Вашу думку, головна проблема філософії? Відповідь обґрунтуйте.  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

5.  Назвіть фундаментальні особливості становища людини в світі. 

1.  

 

 

n.  

 

 

 

Виходячи в з вказаних особливостей, обґрунтуйте причини виникнення філософії. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. Проаналізуйте і поясність вислів І. Ньютона: «Фізика! Бережись метафізики!» 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7. Розкрите специфіку «софійного» й «епістемного» способу філософування. Вкажіть їх 

спільні та відмінні риси. 

 

1.Софійний спосіб 

філософування__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



2.Епістемний спосіб 

філософування__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8.  Назвіть та проаналізуйте основні теорії походження філософії. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 2. Поняття світогляду 

 

1. Особливості ставлення людини до світу.  

2.Поняття світогляду.  

3.Сутність та призначення світогляду.  

4.Світогляд як поліструктурне утворення.  

5.Рівні світогляду: світовідчуття, світосприйняття, світорозуміння.  

6.Історичні типи світогляду. 
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Практичні завдання: 

1. Назвіть основні риси відповідних типів світогляду. 

 

Міфологічний світогляд  

Релігійний світогляд  

 

 

Філософський світогляд  

 

 

2.  Чому, на Вашу думку, релігійний провіденціалізм та телеологізм гальмували 

розвиток ідеї про наявність причинно-наслідкових зв’язків у світі? Відповідь 

обґрунтуйте. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Розкрийте основні аспекти світогляду. Поясність їх значення. 

1.  

 

 

 

4. Сформулюйте основні відмінності східного та західного типу філософування. 

 

Східний тип філософування  Західний тип філософування 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 3. Антична філософія: етапи розвитку та проблематика 

 

1. Особливості зародження і формування давньогрецької філософії. 

2. Особливості розвитку античної натурфілософії (Мілетська школа, Піфагор, Геракліт).  

3. Проблема буття в піфагорійській школі та у філософії елеатів.  

4.Натурфілософські побудови Емпедокла, Анаксагора та атомістика Левкіппа-Демокріта.   

5.Антропологічний поворот в античній філософії (софісти і Сократ).  

6.Ідеалістична філософія Платона.  

7.Філософія Аристотеля. Елліністичний період: стоїки, скептики, епікурейці. 
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Практичні завдання: 

 

1. Погляди якого з ранніх грецьких філософів висвітлює Аристотель у «Метафізиці»  I, 

3, 983 b 6: 

«Більшість перших філософів вважали, що першооснови [речей, світу] мають 

матеріальну природу: з чого все суще [речі] складається, з чого, як з першооснови, вони 

виникають і в що, як в останнє, вони знищуються ... це вони вважають елементом і це – 

початком сущих [речей]. 

Однак кількість і вид (eidos) такого початку (archê) не всі визначають однаково. Так, 

________ засновник такого роду філософії, вважає [матеріальне начало] водою (тому він і 

стверджував, що земля – на воді). Ймовірно, він вивів цей погляд зі спостереження, що їжа 

всіх [істот] волога і що тепло як таке народжується з води і живе за рахунок неї, а «те, з чого 

[все] виникає», – це «[за визначенням], і є початок всіх [речей]. Ось чому він прийняв цей 

погляд, а також тому, що сперма всіх [живих істот] має вологу природу, а початок і причина 

зростання містять вологу [істот] – вода». 

 

2. Про кого з античних філософів йде мова у даному фрагменті? 

Дійсне буття (заховане за тим, що ми його бачимо) є повне протилежностей, які 

_______ розглядає: «безсмертне – смертне, смертне – безсмертне; вони живуть взаємно. 

смертю один одного та вмирають життям», «зв'язані: ціле й неціле, єдність, – роз'єднаність, 

співзвучність – різнозвучність, і з усього єдине і з єдиного – усе». Протилежності ніби 

підтримують або зумовлюють одна одну: «хвороба робить приємним здоров'я, нещастя – 

добро, голод – ситість, праця – спокій», переходять, перетворюються одна в одну: «завжди 

одно й те саме живе в нас: живе й мертве, бадьоре та спляче, молоде й старе: це 

перетворюється в те, й те – знову ж в це», або, говорячи вже мовою «іонійських 

натурфілософів»: «холодне теплішає, тепле – простигає, вогке – сохне, сухе – стає вогким», 

цей процес є ніби «обмін» усього на вогонь, та знову навпаки «обмін» вогню не все інше, як 

золото обмінюється на крам. «Вогонь живе смертю землі, і повітря – смертю вогню, вода 

живе смертю повітря, і земля – води».  



 

Який метод обґрунтовує автор наведеними рядками? Дайте власне його пояснення. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Про кого з античних філософів йде мова у даному фрагменті? 

Любов та Ненависть виступають тут, як сили тяжіння та відштовхування. Коли панує 

або переважає Любов, усі елементи змішуються в велику кулю, в якій все неподільне, 

нерозрізнене: цей божественний, самозадоволений, самодостатній Сфер нагадує нам 

абсолютне буття елеатів своєю формою та своїми властивостями. Але помалу починає 

посилюватись Ненависть: вона розділяє та розриває елементи. Сфер розсипається, так 

повстає наш світ. Розподілені елементи знаходять собі властиве місце в цьому світі: 

посередині земля, коло неї вода, навколо повітря, на зовнішній периферії світу – вогонь. 

Постає жива матерія, спочатку рослини, які мають психічне життя, та в яких він перший 

помітив існування статевих ознак. Живі тварини повстають своєрідним шляхом – з землі 

породжуються окремі органи тваринних тіл – окремі голови, руки, плечі, очі тощо. Вони 

сполучуються випадково, повстають дивовижні істоти: мішані з частин людських та 

тваринних тіл, такі, що складаються з самих рук, такі, що є напівчоловіки, напів-жінки. Ті з 

них, що непристосовані до життя, що не можуть розмножуватись, загибають; залишаються 

ті, що здібні до самостійного існування та можуть продовжувати існування породи. 

 

Порівняйте наведені погляди з тими, які існували у східній філософії. Вкажіть 

спільне та відмінне. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Поясність наведений Климентом Олександрійським вислів Геракліта? 

КЛИМЕНТ АЛЕКС. Стромати, II, 8, 1:  

«Більшість [людей] не мислять [~ сприймають] речі такими, якими зустрічають їх [в 

досвіді] і, дізнавшись, не розуміють, але уявляють [~ марять]» 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. Поясність вислів Парменіда: «Буття є, а небуття немає». 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 

 

6. Поясність чому, відповідно до вчення елеатів (Зенона), швидконогий Ахіллес ніколи 

не зможе наздогнати черепаху? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7. Чи можлива випадковість відповідно до вчення Левкіппа та Демокрита? Відповідь 

поясність. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8. Поясність відоме висловлювання Протагора: «Людина є міра усім речам: існуючим – 

в тому, що вони існують; неіснуючим – в тому, що вони не існують». 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



9. Поясність уривок з твору Платона «Держава». Яку ідею розвиває Платон за 

допомогою цієї алегорії.  

Ти можеш уподібнити нашу людську природу щодо освіченості та неосвіченості ось 

якому станові… подивись-но: адже люди ніби знаходяться в підземному житлі на зразок 

печери, де у всю її довжину тягнеться широкий просвіт. 3 малих років у них там на ногах і на 

шиї кайдани, так що людям не зрушити з місця і бачать вони тільки те що у них прямо перед 

очима, бо повернути голову вони не можуть через ці пута. Люди повернуті спиною до світла, 

що виходить від вогню який горить далеко у височині, а між вогнем і в'язнями проходить 

верхня дорога огороджена — глянь-но — невисокою стіною на зразок тієї ширми, за якою 

фокусники поміщають своїх помічників коли поверх ширми показують ляльок. 

— Це я собі уявляю. 

— Так уяви ж собі і те що за цією стіною інші люди несуть різне начиння тримаючи його 

так, що його видно поверх стіни; проносять вони і статуї, і всілякі зображення живих істот 

зроблені з каменю та дерева. При цьому як водиться, одні з тих, що несуть розмовляють інші 

ж мовчать. 

— Дивний ти малюєш образ і дивних в'язнів! 

— Подібних нам. Перш за все хіба ти думаєш, що, перебуваючи в такому стані, люди що-

небудь бачать своє чи чуже, крім тіней, що їх відкидає вогнем на розташовану перед ними 

стіну печери? 

— Як же їм бачити щось інше, коли все своє життя вони змушені тримати голову нерухомо? 

— А предмети, які проносять там, за стіною; не те ж саме відбувається і з ними? 

— Тобто? 

— Якби в'язні були в стані один з одним розмовляти, хіба, думаєш ти, не вважали б вони що 

дають назви саме тому, що бачать? 

— Неодмінно так.
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

10. Прочитайте уривок з роботи Аристотеля «Метафізика». 

 

Слід розглянути ті причини і начала, наука про які є мудрість. Якщо розглянути ті 

думки, які ми маємо про мудрого, то, можливо, досягнемо тут більше ясності. По-перше, ми 

припускаємо, що мудрий, наскільки це можливо, знає все, хоча він і не має знання про кожен 

предмет окремо. По-друге, ми вважаємо мудрим того, хто здатний пізнати важке і нелегко 

збагненне для людини (адже сприймати почуттями властиво всім, а тому це легко і нічого 

мудрого в цьому немає). По-третє, ми вважаємо, що більш мудрий у всякій науці той, хто 

більш точний і більш здатний виявити причини, і, [по-четверте], що з наук в більшій мірі 

мудрість та, яка бажана заради неї самої і для пізнання , ніж та, яка бажана заради 

витягується з неї користі, а [по-п'яте], та, яка головує, – більшою мірою, ніж допоміжна, бо 

мудрому належить не отримувати повчання, а наставляти, і не він повинен підкорятися 

іншому, а йому-той, хто менше мудрий. 

Ось які думки і ось скільки ми їх маємо про мудрість і мудрих. Із зазначеного тут 

знання про все необхідно має той, хто в найбільшій мірі володіє знанням загального, (15) бо 

в деякому розумінні він знає все підпадає під загальне. Але, мабуть, найважче для людини 

пізнати саме це, найбільш загальне, бо воно найдалі від чуттєвого сприйняття. А найбільш 

суворі ті науки, які найбільше займаються першими началами: адже ті, які виходять з 

меншого числа [передумов], більш суворі, ніж ті, які купуються на основі додавання 

(наприклад, арифметика більш строга, ніж геометрія). А й навчити більш здатна та наука, яка 

досліджує причини, бо навчають ті, хто вказує причини для кожної речі. А знання і 

розуміння заради самого знання і розуміння найбільше притаманні науці про те, що 

найбільш гідно пізнання, бо той, хто віддає перевагу знанням заради знання, найбільше 

віддасть перевагу науці найбільш досконалій, а така наука про найбільш гідна пізнання. А 

найбільш гідні пізнання першооснови і причини, бо через них і на їх основі пізнається все 

інше, а не через те, що їм підпорядковане. І наука, в найбільшій мірі чільна і найголовніше 



допоміжної, – та, яка пізнає мету, заради чого варто діяти в кожному окремому випадку; ця 

мета є в кожному окремому випадку те чи інше благо, а у всій природі взагалі – найкраще. 

Отже, з усього сказаного випливає, що ім'я [мудрості] необхідно віднести до однієї і 

тієї ж науці: це повинна бути наука, що досліджує перші начала і причини: адже і благо, і "те, 

заради чого" є один з видів причин. А що це не мистецтво творіння, пояснили вже перші 

філософи. Бо й тепер і колись напрочуд спонукає людей філософствувати, причому спочатку 

вони дивувалися тому, що безпосередньо викликало подив, а потім, мало-помалу 

просуваючись таким чином далі, вони задавалися питанням про більш значне, наприклад про 

зміну положення Місяця, Сонця і зірок, а також про походження Всесвіту. Але здивований і 

дивувати вважає себе незнаючим (тому й той, хто любить міфи, є в певному сенсі філософ, 

бо міф створюється на основі дивного). Якщо, таким чином, почали філософствувати, щоб 

позбутися від незнання, то, очевидно, до знання стали прагнути заради розуміння, а не 

заради якої-небудь користі. Сам хід речей підтверджує це, а саме: коли виявилося в 

наявності майже все необхідне, так само як і те, що полегшує життя і приносить 

задоволення, тоді стали шукати такого роду розуміння. Ясно тому, що ми не шукаємо його ні 

для якої іншої потреби. І так само як вільним називаємо ту людину, яка живе заради самого 

себе, а не для іншого, точно так само і ця наука єдино вільна, бо вона • одна існує заради 

самої себе. 

 

Як розуміє Аристотель мудрість? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Яким чином людина може досягти мудрості за Аристотелем? 

________________________________________________________________________________ 

 

11. Поясність уривок з твору Аристотеля «Нікомахова етика». Коли і між ким можлива 

дружба за Аристотелем? 

Довершена ж дружба (τελεία φιλία) буває поміж людей чеснотливих і по доброчесності 

один одному подібних: адже вони однаково бажають один одному властивого блага остільки, 

оскільки чеснотливі, а чеснотливі вони самі по собі. А ті, що бажають друзям блага [10] 

задля них самих, друзі найбільше (μάλιστα φίλοι). Дійсно, вони ставляться так один до одного 

завдяки їм самим а не внаслідок привхідних обставин, тому й дружба їх залишається 

постійною, доки вони чеснотливі, доброчесність же – це щось постійне. І кожний з друзів 

чеснотливий як безвідносно, так і по відношенню до свого друга: адже чеснотливі є і 

безвідносно чеснотливими, і помічниками один для одного. Подібним же чином вони 

приносять [15] задоволення, бо чеснотливі приносять його і безвідносно, і один одному: адже 

кожному в задоволення вчинки, внутрішньо йому властиві (αϊ ο'ΐκεΐαΐ πράξεις) і їм подібні, а в 

чеснотливих і вчинки однакові або схожі. Цілком зрозуміло, що така дружба постійна (φιλία 

μόνιμος), адже в ній поєднано все, що має бути у друзів. Дійсно, всяка дружба існує чи то 

задля блага, [20] чи то задля задоволення, чи то в безвідносному значенні, чи то по 

відношенню до того, хто відчуває дружбу, тобто завдяки певній схожості. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

12. Як ставиться Аристотель до жінок. Поясність використовуючи цитати з твору 

«Нікомахова етика». 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

13. Поясність уривок з твору Сенеки «Моральні листи до Луцілія». 

Філософія – не лицедійство, придатне на показ натовпу, філософом треба бути не на 

словах, а на ділі. Вона – не для того, щоб приємно провести день і без нудьги убити час, ні, 

вона виковує і загартовує душу, підпорядковує життя порядку, керує вчинками, вказує, що 



слід робити і від чого утриматися, сидить біля керма і направляє серед безодень шлях гнаних 

хвилями. Без неї немає в житті безстрашності і впевненості: адже щогодини трапляється так 

багато, що нам потрібна порада, якої можна запитати тільки в неї. 

Хто-небудь скаже: «Що мені користі в філософії, якщо є рок? Що в ній користі, якщо 

править божество? Що в ній користі, якщо велить випадок? 2 Адже неминуче не можна 

змінити, а проти невідомого годі й шукати засобів. Мої задуми або передбачені божеством і 

вирішені за мене, або фортуна не дасть їм здійснитися». 

Нехай одне з цих тверджень вірне, Луцілій, нехай всі вони вірні, – потрібно бути 

філософом! Чи пов'язує нас непорушним законом рок, божество чи встановило все в світі за 

своїм уподобанням, випадок чи без усякого порядку жбурляє і метає, як кістки, людські 

справи, – нас повинна охороняти філософія. Вона дасть нам силу добровільно підкорятися 

божеству, стійко чинити опір фортуні, вона навчить слідувати велінням божества і зносити 

мінливості випадку....< > 

Але, якщо я добре тебе знаю, ти з самого початку видивляєшся, який подаруночок 

принесе з собою цей лист. Обшукай його – і знайдеш. Немає причин захоплюватися моєю 

щедрістю: досі я роздаровував чуже. Втім, чому чуже? Все, що сказано добре? – моє, ким би 

воно не було сказано. Як і це, висловлювання Епікура: «Якщо в житті ти живеш відповідно 

до природою, то ніколи не будеш бідним, а якщо з людським думкою, то ніколи не будеш 

багатий». 

Природа бажає малого, людське думка – нескінченно багато 3. Нехай ти накопичити 

стільки ж, скільки безліч багатіїв, нехай фортуна збільшить твою скарбницю понад заходи, 

відпущені приватній людині, нехай вона обсипле тебе золотом, одягне в пурпур, дасть 

стільки насолод і багатств, що ти покриєш землю мармуром і зможеш не тільки володіти 

своїм добром, а й топтати його ногами. Нехай будуть у тебе ж і картини, і статуї, і все, що 

тільки створило мистецтво на догоду розкоші, надмірності лише навчать тебе бажати ще 

більшого. 

Природні бажання мають межу, породжені помилковою думкою – не знають, на чому 

зупинитися, бо все помилкове не має меж. Йдучи по дорозі, прийдеш до мети, блукання ж 

нескінченне. Тому відійти подалі від усього суєтного, і якщо, домігся чого-небудь, ти 

захочеш дізнатися, природно Чи твоє бажання або сліпе, поглянь, чи може воно десь 

зупинитися. Якщо, зайшовши далеко, ти помітиш, що йти до мети залишилося ще більше, 

знай, що твоє бажання народжене не природою. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

14. Чи можлива випадковість за Епікуром? Відповідь обґрунтуйте. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 4. Головні ідеї філософії Середньовіччя й Відродження 

 

1.Загальна характеристика філософії Середньовіччя: етапи розвитку, ідеї та персоналії.  

2.Особливості середньовічної патристика: етапи розвитку, представники, ідеї (Тертулліан, 

Августин Аврелій);  

3.Схоластика як напрям середньовічної філософії (П. Абеляр, Ф. Аквінський, В.Оккам).  

4.Головні теологічні проблеми Середньовіччя та їх філософські інтерпретації:  

а) полеміка між номіналізмом і реалізмом;  

б) проблема співвідношення віри і знання;  

в) проблема людини: душа і тіло.  

5.Криза християнського світогляду і формування антропологічного характеру філософії в 

епоху Відродження.   

6.Гуманізм і проблема людської індивідуальності. (Філософські концепції Ф. Петрарки, Л. 

Валли, Е. Роттердамського).   

7.Пантеїзм як специфічна риса натурфілософії Відродження (М. Кузанський).  

8.Соціально-політичні вчення (Н. Макіавеллі) і соціальні утопії (Т. Мор, Т. Кампанелла) 

епохи Відродження.  

9.Реформація і її взаємозв'язок з філософською думкою. 

 

Література 

 

1. Александрова О.В. Філософія Середніх віків та доби Відродження. – К., 2002. 

2. Історія філософії / за ред. В. Ярошовця – К., 2002. 

3. Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.Ярошовця. – К., 2005. – С.179 – 306. 

4. Короткий довідник з історії філософії: від витоків до середини ХІХ століття / За ред. 

Т. Пікашової та В. Чуйка – К., 1997 // http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/dovi.html 

5. Петрушенко В. Філософія: Курс лекцій. – Л., – 506 с. – Тема 4-5. – С.81 – 115. 

6. Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія. – К., 1995. – 759 

с. 

7. Реале Д.,  Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4-т. – СПб., 

1994-1997. – Т.2 // http://www.gumer.info/bogoslov_Buks 

/Philos/Reale_ZapFil/Middle_Ages/Index.php 

8. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення). / за ред. Л. Губерського. – К., 2009. – 

С. 549 – 560. 

 

 

Практичні завдання: 

 

Середньовіччя 

1. Дайте власне пояснення ідеї творення людини за Біблією. Порівняйте з думками 

Платона. 
«І створив Господь Бог людину з пороху земного, і вдихнув у ніздрі її 

дихання життя, і стала людина живою душею» (Буття 2:7). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Поясність своїми слова відомі вислови Тертуліана. В чому причина абсурдності віри? 

Тертуліан «Про плоть Христову»:" Я не знаходжу кращої причини для власної ганьби, 

як, зневажаючи сором, бути свято безсоромним і щасливо божевільним. Син Божий був 

розп'ятий: я того не соромлюся, бо начебто б треба соромитися. Син Божий помер: 

надолужити того вірити, тому що розум мій обурюється проти цього. Він повстав з гробу, в 

якому був покладений: справа вірне, тому що здається неможливим». 

Ці слова згодом були перефразовані у його легендарний афоризм: «Вірую, бо 

абсурдно». 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Чому, на Вашу думку, християнство поширилося саме на теренах Римської імперії? 

Які культурно-світоглядні причини  цьому сприяли?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Хто першим в ранніх середньовічній філософії почав обґрунтовувати причини 

безмежності, не тілесності і вічності Бога? Яким чином? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 

 

5.Чим відрізняються погляди Оригена від постанов офіційного християнства? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. Прочитайте уривок з твору Оригена «Про три способи тлумачення Святого Письма» 

та узагальни основні способи його тлумачення. Відповідь поясніть. 

Отже, спосіб читання Писання і відшукання сенсу їх, пропонований нами, ґрунтується 

на самих висловах (Писання) і полягає в наступному. У Соломона в Притчах ми знаходимо 

такий припис щодо божественних догматів, записаних (у священних книгах): «Чи не писав я 

тобі тричі порадами та настановами, щоб тобі повідомити істини, щоб ти міг передавати 

слова істини, хто тебе запитає» (Прип. 22.21). Отже, думки священних книг повинні 

записувати в своїй душі трояким чином: простий віруючий повинен споглядати як би плоть 

Письма (так ми називаємо найбільш доступний сенс); скільки-небудь досконалий (повинен 

споглядати) як би душею його; а ще більш досконалий і подібний до тих, про які говорить 

апостол: «Мудрість же ми проповідуємо серед досконалих, але мудрість не віку цього, ані 

володарів цього віку минущих. Але проповідуємо Премудрість Божу, таємницю, приховану, 

яку призначав Бог перед віками нам на славу, яку ніхто з володарів цього віку не пізнав»(1 

Кор. 2:6-7), – така людина повинна сприймати духовний закон, що містить в собі тінь 

майбутніх благ. Бо як людина складається з тіла, душі і духу, точно так само і Письмо, дане 

Богом для порятунку людей, складається з тіла, душі і духу. <...> 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Назвіть основні складові частини людини за Оригеном. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7. Поясніть вислів Григорія Богослова: «Збагнути Бога важко, а висловити 

неможливо». Чому? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 

 

8. Чи нагадує запропонована Григорієм Низьким ідея християнського креаціонізму 

античне натурфілософське вчення? Відповідь обґрунтуйте. 

Але повернемося знову до божественного гласу Створімо людину за образом і подобою 

Нашою. Як мале і негідну марилося благородство людини деяким з зовнішніх, які 

порівнюючи з тутешнім  (зовнішнім) світом намагалися возвеличити людину. І говорили, що 

людина є маленький світ, складений з тих же стихій, що і все. Але гучним цим ім'ям 

віддаючи хвалу людській природі, вони самі не помітили, що вшанували людину тими ж 



характеристиками (ідіомами), що й у комара та миші. Адже і комар з мишею суть злиття тих 

же чотирьох, тому що обов'язково у кожної з істот, поряд з одушевленими, вбачаються вони 

більшою чи меншою пропорції, адже без них у природі нічого не може скластися причетного 

почуттю. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

9. Поясність відомий вислів Августина Блаженного: «Немає минулого, сьогодення і 

майбутнього. Є минуле сьогодення, сьогодення сьогодення і майбутнє сьогодення». 

Чому? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

10. Хто першим у історії філософії запропонував онтологічне доведення Бога. Поясніть 

сутність цього доведення. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

11. Поясніть вислів Августина Блаженного: 

«Що я вимірюю час, це я знаю, але я не можу виміряти майбутнього, бо його ще немає; 

не можу виміряти сьогодення, тому що в ньому немає тривалості, не можу виміряти 

минулого, тому що його вже немає. Що ж я вимірюю? Час, який проходить, але ще не 

пройшло?» Чому? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

12. Поясність філософський сенс відомої легенди про Августина Блаженного. 

За переказами, коли Августин прогулювався по березі моря, розважаючи про таємницю 

Пресвятої Трійці, він побачив хлопчика, який викопав ямку в піску і переливав туди воду, 

зачерпуючи її мушлею з моря. Блаженний Августин запитав, навіщо він це робить. Хлопчик 

йому відповів: «Я хочу вичерпати все море в цю ямку!» 

Августин посміхнувся і сказав, що це неможливо. На що хлопчик відповів: «А як же ти 

своїм розумом намагаєшся вичерпати невичерпну таємницю Господню?» 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

13. Поясніть вислів Августина Блаженного: 

«Чудо суперечить не законам природи, а лише нашим уявленням про закони природи» 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

14. Прочитайте уривок з твору Ф. Аквінського «Сума теології».  

Священне вчення є наука. Слід, однак, знати, що природа наук буває двоякою. Одні з 

них такі, що грунтуються на засновках, безпосередньо знайдених природною пізнавальною 

здатністю, як: арифметика, геометрія та інші в цьому ж роді. Інші такі, що грунтуються на 

засновках, знайдених при посередництві іншої, і притому вищої, дисципліни; так, теорія 

перспективи грунтується на засновках, з'ясованих геометрією, а теорія музики - на засновках, 

з'ясованих арифметикою. Священне вчення є така наука, яка відноситься до другого роду, бо 

вона ґрунтується на засновках, з'ясованих іншою, вищою наукою; остання є те знання, яким 

володіє бог, а також ті, хто удостоєний блаженства. Отже, подібно до того як теорія музики 

приймає на віру основоположні, передані їй арифметикою, абсолютно так само священне 

вчення приймає на віру основоположні, преподані їй богом (Фома Аквінський. Сума ТЕОЛ., 

I, q. I, I ad 2). 

 



На основі запропоновано уривку поясність погляди Ф. Аквінського на 

пізнавальний процес. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

15. Поясність зміст методологічного принципу «Бритва Оккама» : «Не варто 

примножувати суще без потреби». Поясність специфіку його використання в сучасній 

науці. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Відродження 

1. Як називається релігійно-філософська доктрина висвітлена в запропонованому уривку 

твору «Про вчене незнання» М. Кузанського? 

Бог, який є єдиний, перебуває в єдиному Всесвіті; Всесвіт перебуває в універсальній 

сукупності речей і визначається у них. Отже, ми розуміємо, що Бог, найпростіша єдність, існує 

в єдиному Всесвіті як наслідок за посередництвом Всесвіту перебуває всіх речах, а безліч речей 

за посередництвом Всесвіту – у Богові 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. За допомогою якого методу, М. Коперник обґрунтовує кулеподібну форму світу?  

Насамперед ми повинні помітити, що світ є кулястим або тому, що ця форма 

найдосконаліша з усіх і не має потреби ні в яких скріпах і вся є цілісністю, або тому, що ця 

форма серед усіх інших має найбільшу місткість, що найбільше личить тому, що повинно 

охопити й зберегти все, або ж тому, що таку форму, як ми зазначаємо мають і самостійні 

частини світу, а саме Сонце, Місяць і зірки; хоч би тому, що такою формою прагнуть 

обмежити себе всі предмети» можна бачити у краплях води та інших рідких тіл, коли вони 

хочуть бути обмежені своєю вільною поверхнею. Тому ніхто не сумніватиметься, що така 

форма надана й божественним тілам (М. Коперник Про обертання небесних сфер). 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Про який стан людини говорить М. Макіавеллі у наведеному уривку з праці 

«Державець»? 

Може зав’язатися суперечка про те, що краще: щоб правителя любили чи щоб його 

боялися. Є думка, що найкраще, коли бояться і люблять одночасно; але любові складно 

співіснувати зі страхом, і якщо потрібно вибирати, то правильніше вибрати страх. Адже 

людей загалом можна охарактеризувати як невдячних і зрадливих, схильних до нещирості й 

неправди; їх лякає небезпека й притягує нажива; поки робиш їм благо, вони за тебе всією 

душею, клянуться нічого не жаліти заради тебе: ані крові, ані життя, ані дітей, ані добра, але 

ледь вони тобі знадобляться, відразу ж від тебе відречуться. І важко буде тому правителю, 

який, повіривши їхнім обіцянкам, нічого не зробить на випадок небезпеки. Адже дружбу, що 

дістається за гроші, а не завойовується величчю й великодушністю душі, можна купити, але 

не можна зберегти, щоб удатися до її допомоги в часи лихоліття. До того ж люди менше 

бояться заподіяти образу тому, хто проявляє до них любов, ніж тому, хто вселяє в них страх, 

адже любов підтримується вдячністю, про яку люди, будучи поганими, можуть забути 

заради своєї вигоди, а страх підтримується погрозою відплати, про яку забути неможливо... 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Чи вважає М. Макіавеллі, що у людини є вроджені якості. Відповідь обґрунтуйте. 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Почитайте уривок з праці Еразма Ротердамського. Поясніть коли і внаслідок чого 

виникло протиставлення душі та тіла в людини. Чи було так завжди? 



Людина – це якась дивна тварина, що складається з двох або трьох надзвичайно різних 

частин: з душі – ніби якогось божества і тіла – на зразок безсловесної худоби. Стосовно тіла 

ми настільки не перевершуємо тварин іншого роду, що за всіма своїми даними перебуваємо 

набагато нижче від них. Що стосується душі, то ми настільки здатні сприйняти божественне, 

що самі могли б пролетіти повз ангелів і з’єднатися з Богом. Якби не було тобі дане тіло, ти 

був би божеством, якби не був у тебе вкладений розум, ти був би худобою (Еразм 

Роттердамський. Зброя християнського воїна). 

Яку, на Вашу думку, функцію має здійснювати розум? Відповідь обґрунтуйте. 
________________________________________________________________________________ 

 

6. Прочитайте уривок з праці М. Монтеня та поясність, чому філософствувати означає 

помирати?  

Цицерон говорить, що філософствувати — це не що інше, як готувати себе до смерті. І 

це тим більше вірно, бо дослідження і роздум ваблять нашу душу за межі нашого тлінного 

«я», відривають її під тіла, і це й є якесь передбачення і подібність смерті; словом, уся 

мудрість і всі міркування в нашому світі зводяться, зрештою, до того, щоб навчити нас не 

боятися смерті. І справді, або наш розум сміється над нами, або, якщо це не так, він повинен 

прагнути тільки до однієї-єдиної мети, а саме – забезпечити нам задоволення наших бажань, 

і вся його діяльність повинна бути спрямована лише на те, щоб надати нам можливість 

творити добро й жити собі на втіху, як сказано в Святому Письмі. Всі в цьому світі твердо 

переконані, що паша кінцева мета – задоволення, і суперечка йде лише про те, яким чином 

досягти його; протилежна думка була б негайно знехтувана, бо хто став би слухати людину, 

яка стверджує, що мета наших зусиль – наші лиха й страждання? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7. Користуючись наведеними вище уривками праць розкрийте спільне та відмінне у 

поглядах М. Монтеня та Е. Ротердамського на людину? Відповідь обґрунтуйте. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8. Прочитайте уривок з твору Е. Ротердамського «Позвала Глупоті». 

Глупота – єдина втіха в нещасті, а мудрість людину губить. 

Якщо поглянути на людське життя з висоти, як це, на думку поетів, робить часом 

Юпітер, то ми побачимо лише злигодні та поневіряння: нещасне, жалюгідне народження, 

клопітке навчання, сповнене образ дитинство, тяжкою працею обтяжену юність, нестерпно 

важку старість, сувору і невблаганну смерть. На людей чатує так багато різних хвороб, така 

кількість нещасть та всіляких незручностей! До того ж усе приправлене такою кількістю 

гіркоти, що годі й казати! А тому згадаю нині лише ті прикрощі, яких люди завдають одне 

одному. Ось вони: спустошення, в'язниці, тортури, ганьба, наклепи, зрада, підступи, обман, 

лихослів'я, хитрощі... Але я вже, мабуть, починаю рахувати пісок! 

Далі. Тут не місце говорити, який гнівливий бог і за які провини наслав на людей 

стільки нещасть. Проте, якби хтось захотів обмислити все, то не засудив би він вчинку 

Мілетських дів, хоч він і гідний жалю. 

А хто, переситившись життям, найчастіше вкорочує собі віку? Звичайно ж, ті, що 

люблять мудрувати! Серед них, не кажучи вже про Діогена, Ксенократа, Катона, Кассія чи 

Брута, слід ще згадати бодай Хірона, який добровільно обрав смерть, відмовившись від 

безсмертя. 

Тепер, гадаю, ви вже бачите, що може статися з людьми, якщо всі почнуть мудрувати? 

Напевно, знову доведеться гончареві Прометею братися за глину, щоб наробити нових 

людей?! І якщо цього досі не сталося, треба дякувати мені. Вдаючись до необізнаності або 

необачності, часом до забуття страждань, а то й скропивши надію медом насолоди, я так 

допомагаю людям у незліченних бідах, що вони не хочуть вмирати навіть тоді, коли вже 



нитка Парок кінчається і життя втікає від них. При цьому, чим менше вони мають підстав 

для життя, тим більше хочуть жити, не відаючи, завдяки мені, про пересичення життям. 

Отож, дякуючи мені, можна зустріти дідів Несторового віку, вже й на людей несхожих: 

недорікуватих, божевільних, беззубих, сивих, лисих. Або, якщо говорити Арістофановими 

словами: смердючих, миршавих, скоцюрблених, зморшкуватих, голомозих, беззубих та ще й 

кастратів. 

Але, погляньте-но, як вони втішаються життям, як молодяться! Один сивину фарбує, 

другий лисину під [41] перукою ховає, третій вставляє дорогі зуби, можливо, в якоїсь свині 

позичені, четвертий упадає за дівчиськом і в любовних дурощах, нікчема, силкується навіть 

молодика переплюнути. 

Ще інший старий шкарбан одною ногою вже в могилі стоїть, а бере собі за дружину 

(навіть без приданого!) молоде дівчисько, хоча й знає наперед, що її тілом буде втішатися не 

стільки він, як інші. Такі витівки старих трапляються досить часто і ставляться їм навіть у 

заслугу. 

Але набагато кумеднішою видається старе бабисько. їй вже три чисниці до смерті - 

страшна, кістлява, немов баба-яга або мрець, а теж заграє з молодиками, лащиться, мов 

собака, й маніжиться, - одне слово, пропонує себе кожному зустрічному. І нерідко знаходить 

красеня Фаона, який за добрі гроші вдовольняє її. Яких тільки рум'ян вона не вживає! Чим 

тільки не мазюкається! Ця безсоромна баба з ранку до вечора крутиться коло дзеркала; 

вищипує волосся не тільки на обличчі; виставляє на показ свої зморшкуваті й зів'ялі груди; 

непристойними рухами тіла збуджує у собі згаслу хтивість; часто пиячить; рветься разом з 

дівчатами в танок; пише любовні цидулки. Усі сміються з неї, як з дурепи, а їй байдуже. 

Досить того, що сама собі подобається, п'яніє від насолоди та розкошує. Одне слово, вона 

щаслива. А все з моєї ласки! 

Що ж до розумників, які вважають таку бабу посміховиськом, то я хочу запитати, що 

краще, на їхню думку: користуючись прихильністю Глупоти, втішатися життям чи постійно 

шукати, як то кажуть, зашморгу на шию? 

Тепер про ганьбу, якої всі так бояться. Для моїх дурників вона або взагалі не існує, або 

її не відчувають, - а якщо й відчувають, то не зважають на неї. Справжнє лихо, коли камінь 

на голову падає! А сором, неслава, ганьба, сварка шкодять лише тоді, коли їх відчувають. 

Коли ж не відчувають, то й шкоди ніякої немає. Яка біда, наприклад, в тому, що весь народ, 

на тебе тюкає? Ніякої! Головне, аби ти сам собі аплодував! А щоб це. було, потрібна 

допомога Глупоти. 

 

Що насправді висміює Е. Ротердамський? Розкрийте зміст його іронії Відповідь 

обґрунтуйте. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

9. Розкрийте ідейний ґрунт явищ «титанізму» та «фаустівського духу» в європейському 

Відродженні. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

10. Прочитайте уривок з твору Дж. Піко делла Мірандоли «Промова про гідність 

людини». 

Тоді прийняв Бог людину як творіння невизначеного образу й, поставивши його в 

центрі світу, сказав: «Не даємо ми тобі, о Адаме, ні свого місця, ні певного образу, ні 

особливого обов’язку, щоб і місце, і лице, і обов’язок ти мав за власним бажанням, 

відповідно до своєї волі та свого рішення. Образ інших творінь визначений у межах 

встановлених нами законів. Ти ж, не обмежений ніякими межами, визначиш свій образ на 

свій розсуд, у владу котрого я тебе віддаю. Я ставлю тебе в центрі світу, щоб звідти тобі було 

зручніше оглядати все, що є в світі. Я не зробив тебе ні небесним, ні земним, ні смертним, ні 

безсмертним, щоб ти сам, вільний і славний майстер, сформував себе в образі, який ти 



вважатимеш за кращий. Ти можеш переродитися в нижчі, нерозумні істоти, але можеш 

переродитися за велінням своєї душі і в вищі, божественні». О, вища щедрість бога-отця! О, 

вище і чарівне щастя людини, якій дано володіти тим, чим побажає, і бути тим, ким хоче! 

 

На основі наведеного уривку поясніть антропологічні погляди мислителя. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

11. Сформулюйте основні відмінності романського та германського відродження. 

 

Романське Відродження  Германське Відродження 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Яка філософська позиція стверджується у запропонованих афоризмах 

М. Монтення? 

«Зовсім не потрібно завжди говорити повністю те, що думаєш, це було б дурістю; але 

все, що б ти не сказав, повинно відповідати твоїм думкам; в іншому випадку це – злісний 

обман». 

«Якби людина хотіла бути тільки щасливою, то це було б легко, але всякий хоче бути 

щасливішим за інших, а це майже завжди дуже важко, бо ми звичайно вважаємо інших 

щасливішими, ніж вони є насправді». 

«Світ сам по собі ні зло, ні благо, він вмістилище і того й іншого, залежно від того, у 

що ви самі його перетворили». 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

13. Яку ідею обґрунтовує Дж. Бруно у запропонованому уривку? Відповідь обґрунтуйте. 

Чому інтелект втручається, щоб диктувати закон чуттям і позбавляти їх власної їжі? 

Чуття ж, навпаки, чому чинять опір цьому, бажаючи жити за своїми власними, а не за 

чужими статутам? А так як саме вони, а не інші, можуть підтримувати і давати йому 

благоденство, то і належить звертати увагу на зручності і життя його самого, а не інших. 

Немає гармонії і узгодження там, де є єдине, де яке-небудь одне буття хоче поглинути все 

буття; але вони є там, де є порядок і рівне становище різних речей, де кожна річ служить 

відповідно своєю природою». (Бруно Д. О героическом энтузиазме.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

14. На основі наведеного з рукописів уривку, поясність гносеологічні погляди Л. да 

Вінчі. 

Справжні науки – ті, які досвід змусив пройти крізь відчуття і наклав мовчання на мови 

сперечальників. Справжня наука не живить сновидіннями своїх дослідників, але завжди від 

перших істинних і доступних пізнанню засновків поступово просувається до мети за 

допомогою істинних висновків, як це випливає з перших математичних наук, званих 

арифметикою і геометрією, тобто числа і міри. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

15. Проаналізуйте відомий вислів Т. Мора. 



Чи може хто-небудь бути настільки божевільним, що уявить себе більш благородним 

через нитки більш тонкої вовни, раз цю саму шерсть, з яких би тонких ниток вона не була, 

колись носила вівця і все ж не була нічим іншим, як вівцею (Мор Т. Утопія). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема 5. Західноєвропейська філософія Нового часу та доби Просвітництва 

 

1.Загальна характеристика філософії Нового часу: основні ідеї та представники. 

2.Проблема емпіризму в філософії Ф. Бекона (програма «великого відновлення наук», 

концепція «ідолів»).   

3.Проблема раціоналізму в філософії Р. Декарта (принцип методичного сумніву, теза «cogito 

ergo sum» , вчення про «вроджені ідеї»).  

4.Англійська традиція в філософії Нового часу: ознаки та представники (Т. Гоббс, Дж. Локк, 

Дж. Берклі, Д. Юм). 

5.Загальна характеристика раціонального напрямку філософії Нового часу: ознаки та 

представники (Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. Ляйбніц).  

6.Загальна характеристика епохи Просвітництва: ознаки та представники. 

 

Література 

 

1. Історія філософії / за ред. В. Ярошовця – К., 2002. 

2. Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.Ярошовця. – К., 2005. – С.179 – 306. 

3. Короткий довідник з історії філософії: від витоків до середини ХІХ століття / За ред. 
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6. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995. – 759 с. 
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1997. – Т.3 // http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/ Reale _ZapFil/Revival/Index.php 

 

 

Практичні завдання: 

 

1. Як розуміти наведений вираз? Який філософський напрям він відображає? 

«Розум подібний до кривого дзеркала, яке, домінунчм до природи речей свою природу, 

відображає речі у спотвореному і викривленому вигляді» (Ф. Бекон). 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. Який філософський напрямок відображають наведені висловлювання? 

 

«Лише чуттєвий досвід, експеримент можуть 

бути джерелом достовірного знання». 

 

«Джерелом достовірного знання може бути 

лише людський розум, інтелект». 

 

 

 

 

 

3. Якщо, за Ф. Беконом,  
«відчуття самі по собі слабкі і помилкові, і небагато вартісні знаряддя, які розширюють та 

загострюють відчуття», – то в якому напрямку, закликає він, слід спрямовувати 

подальші пізнавальні зусилля? Чи є об’єктивно обгрунтований цей заклик? Якщо 

«так»”, то у чому непослідовність Ф. Бекона? Чи, навпаки, він був послідовний? 

Обґрунтуйте свою позицію. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 



4. Порівняйте, проаналізуйте і дайте оцінку висловлюванням К. Гельвеція. Чи є ці 

міркування послідовні? Наслідком яких загальних філсоофсько-світоглядних підстав є 

подібне тлумачення суджень та мислення в цілому?  
«Коли я розмірковую про величину чи колір даних предметів, то, вочевидь, судження 

про різні враження, зпричинювані цими предметами на мої почуття, є у дійсності лише 

відчуття...» 

«... Будь-яке судження є відчуття». 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. Проаналізуйте запропоновані уривки з праці Ф. Бекона «Новий Органон». Яку ідею 

обґрунтовує мислитель. В чому новизна його поглядів порівняно з попередніми 

світоглядними уявленнями та методологічними програмами?  

«Знання і могутність людини збігаються, оскільки незнання причини ускладнює дію... 

Те, що у спогляданні виглядає причиною, у дії стає правилом...» 

«Силогізми складаються з речень, речення – із слів, а слова є знаками понять. Якщо ж 

поняття, складаючи основу всього, самі є плутаними та відстороненими від речей, то немає 

нічого міцного у тому, що побудоване на них. Тому єдина надія на істинну індукцію». 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. До якого філософського напрямку належать запропоновані висловлювання? 

 

«Аби впорядкувати хаотичний чуттєвий 

досвід, люди винайшли різні позначки, щоб 

у відповідних образах чи й просто у речах 

узагальнити певну кількість речей»... «Лише 

тоді, коли ці  ж позначки пам’яті стають 

надбанням багатьох і те, що винайдено 

одним, може бути запозичено іншим, наука 

може розвиватися на благо і задля спасіння 

людського роду» (Т.Гоббс). 

«... Коли ми полишаємо одиничне, то 

загальне, що залишається, є лише те, що ми 

самі створили, бо його загальна природа є не 

що інше, як дана нам розумом здібність 

визначати чи уявляти багато окремих 

предметів; значення його лише у 

проявленому людським розумом 

відношенні» (Дж. Локк). 

 

 

 

 

 

7. Як розуміти вираз: «Ніщо не може бути пізнаним раніше за сам інтелект, бо пізнання 

усіх інших речей залежить від інтелекту, а не навпаки» (Р. Декарт)? 

Обгрунтуйте свою позицію. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8. Про який вид ідолів йдеться в кожному випадку? 

 

...знаходять основу у 

самій природі 

людини... оскільки 

помилково 

стверджувати, що 

відчуття людини є 

мірою речей. 

(Ф. Бекон) 

....заблудженнями 

окремої людини... 

Відбувається це 

внаслідок особливих 

природжених 

властивостей 

кожного, чи від 

виховання і бесід з 

іншими, чи від 

читання книг та від 

авторитетів 

Існують іще ідоли, 

що виникають 

унаслідок 

взаємопов’язаності та 

спільності людей. Ці 

ідоли ми називаємо, 

маючи на увазі 

спілкування і 

спільність людей, що 

породжують їх... 

(Ф. Бекон) 

Існують, нарешті, 

ідоли, які оселились 

у душах людей з. 

різних догматів 

філософії, а також із 

спотворених законів 

доведень... 

(Ф. Бекон) 



(Ф. Бекон) 

 

 

   

 

9. Чи можна провести змістовну паралель між гносеологічними поглядами Р. Декарта 

та Платона. Сформулюйте основні ідеї.  

 

Гносеологічні погляди Платона Гносеологічні погляди Р. Декарта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Чим зумовлена відмінність у поглядах Аристотеля і Т. Гоббса на людину? 

 «...людина за її природою суспільна /політична/істота» (Аристотель) 

«... людина від природи егоїст, прагне лише до задоволення власних потреб» (Т. Гоббс). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

11. Яке релігійно-філософське уявлення стало теоретичним тлом ідеї про «Бога 

машину» і «Бога математика»? В чому світоглядне значення цих ідей? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

12. Поясність специфіку духовного зростання людини спираючись на монадологію 

Лейбніца. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

13. Як, на Вашу думку, зрозуміти  вислів Б. Спінози: «Людина – це природа, що є 

знанням того, як дух пов'язаний зі всією природою»? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

14. Чи погоджуєтеся Ви з думкою висловленому в наведеному нижче уривку з Листів 

Б. Спінози? Відповідь обґрунтуйте. 

«...Місія пророків у тому й полягала, щоб розвинути в людях доброчинність, а не в тому, 

щоб навчати істині. У зв’язку з цим автор вважає, що заблудження і невігластво пророка не 

могли зашкодити його слухачам, в яких він запалював любов до доброчинності, оскільки 

несуттєво, якими аргументами нас заохочують до доброчинності, аби лише ці аргументи не 

викривляли ту моральну доброчинність, для спричинення якої вони були створені й задіяні 

пророком... пізнання істини, а також і пізнання таїнств необхідні лише тією мірою, якою вони 

сприяють доброчинності» (Б. Спіноза Листи). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15. Проаналізуйте запропонований уривок з твору Б. Паскаля «Думки». В чому полягає 

на думку вченого сутність людини? 

Людина – лише очеретинка, найслабкіша з творінь природи, але вона є очеретинка 

мисляча. Щоб її знищити, зовсім не потрібно всього Всесвіту: достатньо подиху вітру, 

краплини води. Але навіть якщо її знищить Всесвіт, людина все одно більш велична, адже вона 

усвідомлює, що розлучається із життям і що слабкіша за Всесвіт; Всесвіт не усвідомлює своєї 



вищості. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 6. Визначальні риси німецької класичної філософії 

 

1.Загальна характеристика німецького ідеалізму ХVIII-XIX ст. 

2.Особливості філософії І.Канта (основні положення теорії пізнання, проблеми етики та 

поняття категоричного імперативу). 

3. Основні ідеї філософських учень Й.Фіхте та Ф.Шеллінга.   

4.Філософська система Г. Гегеля: основні складові та принципи формування; учення про 

діалектичний метод.  

5.Характеристика антропологічного матеріалізму Фойербаха. 

6.Філософська антропологія та філософія історії К.Маркса. 
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9. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) / за ред. Л.Губерського. – К., 2009. – 
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Практичні завдання: 

 

1. Чим відрізняється новоєвропейський критицизм від античного скептицизму? Відповідь 

обґрунтуйте. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Як зрозуміти вислів І. Канта: «Умови можливості досвіду такі самі, як умови 

можливості об’єктів досвіду»? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Яка головна думка запропонованого уривку з передмови до першого видання «Критики 

чистого розуму» І. Канта? 

«Наше століття – власне століття критики, якій повинно підпорядковуватися все. Релігія 

на основі своєї святості і законодавство на основі своєї величі воліють поставити себе поза цією 

критикою. Отож у такому разі вони справедливо викликають підозру і втрачають право на 

щиру повагу, яку виявляє розум до того, що може стояти перед його вільним та відкритим 

випробуванням. [...] Такий суд є не що інше, як критика самого чистого розуму. 

Я розумію під цим не критику книг і систем, а критику здатності розуму взагалі стосовно 

всіх знань, до яких він може прагнути незалежно від усякого досвіду, отже, вирішення питань 

про можливість і неможливість метафізики взагалі й визначення джерел, а також обсягу і меж 

метафізики на основі принципів. [...]». 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



4. І. Кант вважає, що «... Розсудок не черпає свої закони  природи, а делегує їх їй». 

Поясність дане висловлювання. Порівняйте з поглядами Б. Спінози. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. І. Кант вважає, що «Слід відрізняти апріорні форми чуттєвості – простір і час, і апріорні 

форми розсудку – причина, наслідок, необхідність, випадковість тощо». Поясність 

вказану відмінність. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Поясність співвідношення між апріорними формами чуттєвості/розсудку 

запропонованими І.Кантом та «вродженими ідеями» Р. Декарта.  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. На прикладі запропоновано уривку з роботи І. Канта «Критика чистого розуму» 

поясніть відмінність між апріорним та апостеріорним пізнанням. 

«Простір і час ми можемо пізнавати тільки а рrіоrі, тобто до всякого дійсного сприйняття, 

і тому вони називаються чистім спогляданням; відчуття ж є тим у нашому пізнанні, завдяки 

чому воно називається апостеріорним пізнанням, тобто емпіричним спогляданням. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Виходячи зі слів Й. Фіхте «У тому, що ми називаємо пізнанням і розглядом речей, ми 

пізнаємо і розглядаємо завжди тільки самих себе; у всьому нашій свідомості ми не знаємо 

нічого, крім нас самих і наших власних визначень», сформулюйте у трьох тезах основні 

догмати його філософського вчення. Вкажіть до якого типу воно належить. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. Дослідники вважають, що в особі Й. Фіхте, західний шлях буття досяг свого апогею. Чи 

погоджуєтеся Ви з цією думкою? Відповідь обґрунтуйте. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. П. Гайденко назвала  вчення Й. Фіхте «пантеїзмом свободи». Поясність сутність цього 

поняття порівнюючи з «пантеїзмом субстанції» Б. Спінози. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

11. Поясність сутність наведеного висловлювання: 

«Доти, доки людина прагне бути чимось сама по собі, Бог не приходить до неї, тому що 

ніхто з людей не може стати Богом. А як тільки вона усуне себе повністю, до самих коренів, 

залишається Бог і буде все в усьому... Це самознищення являє собою перехід до вищого життя» 

(Й. Фіхте). 

 

Наскільки вчення Й. Фіхте співвідноситься з індивідуалізмом. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 



12. Порівняйте ідеалізм Й.Фіхте та Ф. Шеллінга. Виокремте спільні та відмінні риси обох 

вчень. 

 

Спільне Відмінне 

 

 

 

 

 

 

 

13. Поясніть думку Г. Гегеля: «Наука не відшукує істину; наука є в істині і є сама істина».  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

14. Поясність вислів Г.Гегеля (сутність ноогенетичного закону). 

«... Окремий індивід є недосконалий дух... Індивід, субстанція якого – дух вищий, 

пробігає це минуле... як форми, вже залишені духом, як етапи шляху, вже розробленого і 

вирівняного; таким чином, щодо пізнання ми бачимо, як те, що в ранні епохи обіймало зрілих 

мужів, зведено до пізнань, вправ і навіть ігор хлоп’ячого віку...». 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15. Як зрозуміти вислів Л. Фейєрбаха «Істинність є теж саме, що і чуттєвість». 

Відображенням якого філософського напрямку воно є.  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 7. Особливості переходу від класичного до некласичного філософування. Основні 

напрямки сучасної філософії 

 

1.Криза класичної філософії в середині ХІХ ст. і становлення нових філософських напрямків. 

2. Ірраціоналізм і волюнтаризм філософії А. Шопенгауера.  

3.Основні концепції «філософії життя» (Ф. Ніцше, А. Бергсон, В. Дільтей).  

4.Філософські засади психоаналізу, вчення про несвідоме (З.Фрейд, К.Юнг, Е.Фромм). 

5.Основні етапи розвитку позитивізму. Історична школа філософії науки (Т.Кун, І.Лакатос, 

П.Фейерабенд).  

6.Структуралізм як методологія гуманітарного пізнання (К.Леві-Стросс, М.Фуко). 

7.Феноменологія Е. Гусерля. Екзистенціальна філософія: К.Ясперс, А.Камю, Ж.-П.Сартр.  

8.Філософські концепції модерну та постмодерну. 

 

Література 

 

1. Історія філософії: Підручник / за ред. В. Ярошовця – К., 2002. 

2. Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.Ярошовця. – К., 2005. – С.535 – 1104. 

3. Петрушенко В. Філософія: Курс лекцій. – Л., 2005. – 506 с. – Теми 8 – 9. – С. 162 – 212. 

4. Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія. – К., 2001. – 

C.146 –204. 

5. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995. – 759 с. 

6. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4т. – СПб., 1994-

1997. – Т.4. // http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Modern/Index.php 

7. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення). / за ред. Л. Губерського. – К., 2009. 

8. Философия XX века. – М., 1997 // http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/FIL_XX/index.html 

9. Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму. Підручник. – К., 

2004. 

 

Практичні завдання 

 

1. Що вплинуло на зміну філософського мислення при переході від класичної до 

некласичної філософії? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Визначте, що собою являє класична та некласична філософії? 

 

класична некласична 

  

  

 

3. Назвіть основні теоретичні положення філософії марксизму. Які ідеї були 

започатковані цим напрямом? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Що означає в марксизмі поняття «відчуження людини»? Назвіть основні аспекти.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



5. Обґрунтуйте таку тезу К.Маркса: «людина не тільки природна істота, вона є людська 

природна істота – родова істота» (К.Маркс Економічно-філософські рукописи 1844 

року) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. Що означає поняття «позитивізм» для філософії та науки? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7. Структуруйте філософію позитивізму: представники, головні ідеї, суть концепції. 

 

Назва     

Представники     

Основні ідеї     

 

8. Головні ідеї С.К`єркегора. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

9. Поясніть афоризми С.К`єркегора: «Яка користь людині, яка світ цілий здобуде, а 

занапастить власну душу». 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

«Душа сильніша од всього світу слабкістю, і слабша лише від Бога своєю силою». 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 

10. «Філософія життя» А.Шопенгауера: світ як воля та уявлення. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

11. Прокоментуйте таку тезу А.Шопенгауера: «Самогубець хоче життя і невдоволений 

лише умовами, при яких воно йому дане. Тому він відмовляється не від волі до життя, а 

лише від самого життя, руйнуючи його окремі прояви» 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Що означає «воля до життя»? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

12. Вчення про людину Ф.Ніцше. Схематично зобразіть місце людини, Надлюдини та 

світу в системі Ф.Ніцше. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



13. Що означає поняття «наукова філософія»?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

14. Підберіть визначення понять:  

 

Матеріалізм Напрям в історичному розвитку філософії, який 

вважає, що першоосновою всього сущого є матерія 

Ідеалізм Напрям у філософії, який вважає першоосновою 

всього ідеальне(Бог, розум, Дух) 

Монізм Тенденція у філософії яка полягає у намаганні 

пояснити складні соціальні якища на основі 

природних закономірностей 

Натуралізм Світогляд який пояснює явищя світу, виходячи з 

однієї субстанції 

 

15. Кому з представників сучасної філософії належать такі ідеї: 

 

З. Фрейд  

Розробив теорію про колективне несвідоме, яке 

становить глибинний рівень психіки 

Г.Юнг  

Розробив теорію взаємодії соціального та психічного та 

їх вплив на суспільство 

 

Е.Фромм 

Розділив структуру свідомості на «Воно-Я – Над -Я» 

 

С.К`єркегор 

Екзистенція – це основа особи людини 

 

16. Співставте хто належить до якого напрямку: 

 

Позитивізм  

О.Конт, Г.Спенсер 

Емпіріокритицизм  

Віденський гурток 

Неопозитивізм  

Е.Мах, Р.Авенаріус 

Постпозитивізм  

Карл Попер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 8. Українська філософська думка 

 

1.Зародження філософських учень у Київській Русі та їхні специфічні особливості.  

2.Могилянська академія – перший в Україні центр професійної філософії.  

3.Києво-Могилянська академія - перший в Україні центр професійної філософії. 

4.Філософські погляди Г.Сковороди. «Філософія серця» П.Юркевича.  

5.Філософія «української ідеї» (М.Драгоманов, М.Грушевський, Д.Донцов, Д.Чижевський).  

6.Філософія національної ідеї Д.Донцова і В.Липинського. 

 

Література 

 

1. Горський B.C. Історія української філософії: Курс лекцій. – К., 1996. 

2. Історія філософії: Підручник / за ред. В.Ярошовця – К., 2002. 

3. Історія філософії в Україні: В 3 т. / Гол. ред. В.Шинкарук. – К.,1987. 

4. Історія  філософії  України: Підручник / За ред. М.Ф.Тарасенка. – К., 1994. 

5. Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. – К., 2005. – С.1105 – 1183. 

6. Петрушенко В. Філософія: Курс лекцій. – Л., 2005. – 506 с. – Тема 10. – С. 213 – 256. 

7. Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія. – К., 2001. – 

C. 205 – 257. 

8. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення). / за ред. Л. Губерського. – К., 2009. 

 

 

Практичні завдання: 

 

1. Сформулюйте основну ідею твору митрополита Іларіона «Слово про Закон і 

Благодать». 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Охарактеризуйте зміст «Повчання Володимира Мономаха дітям». До чого закликає 

мислитель. Порівняйте з ідеями гуманізму. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Як ставилися давньоруські мислителі до філософії. Порівняйте з ідеями апологетів.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Назвіть основні ідеї Галицько-Волинського літопису. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Чи можна вважати заклик К. Транквіліона-Ставровецького «познай самого себе 

якоесть так дивное и разумное створення» як такий, що суперечить основній на той час 

вимозі Богопізнання? Відповідь обґрунтуйте. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Проаналізуйте слова Г. Кониського та поясність його гносеологічні погляди. 

«...Ніхто не може пізнати Бога, доки не пізнає насамперед себе і не пізнає ж досконало себе, 

доки не прийде спочатку до пізнання всіх речей у світі...» (Г. Кониський). 

__________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________ 

7. Структуруйте основні ідеї творчості С. Оріховського-Роксолана та поясніть в чому 

суть. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Проявом якого, на Вашу думку, напрямку служить вислів Г.Кониського «Бог створив 

природу такою, що не потребує нічийного втручання», а живе самостійним життям? 

Відповідь обґрунтуйте. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

9. Чи належить творчість І. Вишенського до полемічної літератури. Відповідь 

обґрунтуйте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. Охарактеризуйте політичні погляди П. Могили. Розкрийте їх перспективи з погляду 

сьогодення. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

11. Дайте оцінку висловлюванням Ф. Прокоповича. Прибічником якого напрямку він 

був? 

«Поняття стосуються загального. «Одиничне не піддається визначенню або доведенню і немає 

також наук про одиничні речі». 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

12. Охарактеризуйте три світи виокремлені Г. Сковородою. 

 

 

  

 

 

 

  

 

13.Г. Сковорода вважав, що Бог є однією з назв природи поруч з такими як «хліб», «вода» 

тощо. Зважаючи на сказане, до якого філософського напрямку, на Вашу думку, він 

належав? Відповідь обґрунтуйте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

14.Г. Сковорода писав: «Не прив’язав Бог щастя ні до часів Авраамових, ні до предків 

Соломмонових». Який, на Вашу думку, філософський сенс цих слів? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15. Я. Козельський обґрунтовував концепт «розумного егоїзму». Поясніть його сутність. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

16. Д. Чижевський вважав, що «Україна ще чекає на свого великого філософа». Чи 

погоджуєтеся Ви з його поглядами. Відповідь обґрунтуйте. 



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

17. Дайте характеристику двом наступним філософським напрямкам в українській 

філософії ХІХ ст. (Представники, основні ідеї, відмінність від відповідних європейських 

напрямків). 

 

Український романтизм 

 

Український позитивізм 

 

 

 

 

 

 

18. Розкрийте суть «Філософія серця» П. Юркевича.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 9. Онтологія 

 

1.Основні етапи розвитку уявлень про буття в історії філософської думки.  

2.Поняття матерії та її структура.  

3.Відмінність філософського поняття матерії від природничо-наукового.  

4.Проблема детермінізму як принципу філософського пояснення світу.  

5.Простір і час як форми буття матерії.  

6.Субстанціональна і реляційна концепції простору і часу. 

 

Література 

 

1. Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. – К., 2002. – С.5 – 15. 

2. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. – Л., 2005.  – С.257 – 276. 

3. Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія. – К., 2001. – 

С.258 – 291. 

4. Філософія : Курс лекцій. / Бичко І.В. та ін. – К., 1993. – Тема 3-8 // 

http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/773/3/ 

5. Філософія: навч. посіб. / За ред. І.Надольного. − К., 2008. − Тема 5. − С. 135 – 142, Тема 7. 

− С. 156-165. 

6. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення). / за ред. Л. Губерського. – К., 2009. – 

С. 187 – 216. 

 

 

Практичні завдання: 

 

1. Значення поняття буття для філософії. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Розкрийте проблему буття в історико-філософському окресленні. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Назвіть найважливіші характеристики буття в сучасній науковій картині світу. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 

4. Що таке свідомість та які її сутнісні ознаки. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. Функції свідомості та проблема соціального самовиховання людини. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. Структуруйте концепції свідомості. 

 

      

      



 

7. Що таке «ідеальна свідомість»? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8. Яким чином взаємодіє свідомість та мова? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

9. Свідомість поділяється на індивідуальну та суспільну розкрийте їх значення. 

 

індивідуальна суспільна 

  

 

Яка з них є більш впливовою в суспільстві. Відповідь обґрунтуйте. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

10.Що таке самосвідомість та кому вона притаманна? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

11.Що таке суспільна свідомість та її місце в сучасному Українському суспільстві? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 10. Проблема духу і свідомості 

 

1.Свідомість як філософська категорія.  

2.Джерела та витоки свідомості.  

3.Структура свідомості.  

4.Свідомість та самосвідомість. 

5. Свідомість та безсвідоме: З. Фрейд.  

6.Поняття «коллективного несвідомого» (К.Юнг).  

7.Свідомість та мислення.  

8.Свідомість та мова.  

9.Проблема ідеального та варіанти її вирішення.  

10.Поняття суспільної свідомості.  

12.Структура суспільної свідомості. 

 

Література 

 

1. Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. – К., 2002. – С.16 – 29. 

2. Петрушенко В. Філософія., 2005. – С.277 – 299. 

3. Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія., 2001. – С. 258 – 

291. 

4. Філософія: Курс лекцій. / Бичко І. В. та ін. – К., 1993. – Тема 9 // 

http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/773/10/ 

5. Філософія. / За ред.. І. Надольного. − К., 2008. − Тема 6. − С. 143 – 155. 

6. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення). / за ред. Л. Губерського. – К., 2009. – 

С. 280-309. 

Практичні завдання: 

 

Серед запропонованих варіантів оберіть одну правильну відповідь. 

1. Ідеалізм вважає свідомість: 

а) рівноправною та автономною субстанцією поряд з матерією; 

б) похідною від матерії; 

в) першоосновою всього сущого; 

г) функцією мозку. 

 

2. До основних типів відображення сучасна наука відносить: 

а) неорганічне відображення; 

б) комп’ютерне відображення; 

в) психічне відображення; 

г) художнє відображення. 

 

3. Біологічній формі руху матерії притаманне відображення у формі: 

а) знання; 

б) свідомості; 

в) відчуття; 

г) механічного. 

 

4. Важливою характеристикою свідомості є: 

а) ідеальне відображення дійсності; 

б) наявність мозку; 

в) процес мислення; 

г) комплекс наших відчуттів. 

 

5. Ідеальні, духовні явища, на відміну від матеріальних, існують як: 

а) похідні від матеріальних; 



б) дзеркальне відображення матеріальних об’єктів; 

в) самостійні та незалежні; 

г) функція матеріального субстрату. 

 

6. Відображення – це: 

а) всезагальна властивість матерії; 

б) деформація; 

в) фотографія; 

г) здатність відображати. 

 

7. Яка форма відображення характерна для тварин? 

а) хімічна; 

б) відчуття; 

в) механічна; 

г) свідомість. 

 

8. Розмірковуючи про свідомість, можна відмітити таку її характерис-тику: 

а) свідомість вторинна по відношенню до матерії; 

б) всезагальна одухотвореність матерії свідомістю; 

в) свідомість так само первинна, як і матерія; 

г) свідомість може існувати без матерії. 

 

9. Визначте форму відображення, притаманну тваринам: 

а) уявлення; 

б) свідомість; 

в) аморфна; 

г) фізична. 

 

10. Людська свідомість – це: 

а) суб’єктивна реальність; 

б) ідеальне відображення; 

в) найвища форма відображення; 

г) всі варіанти вірні. 

 

11. Яке поняття відображає виокремлення і оцінку себе як мислячої, чуттєвої та дієвої 

істоти? 

а) світорозуміння; 

б) світосприйняття; 

в) світоуявлення; 

г) самосвідомість. 

 

12. Відображення окремих властивостей матеріальних об’єктів, що безпосередньо 

взаємодіють з органами відчуттів, називається: 

а) емоції; 

б) сприйняття; 

в) відчуття; 

г) уявлення. 

 

13. Визначте форму відображення образу матеріального об’єкта, що безпосередньо 

взаємодіє з органами відчуттів: 

а) відчуття; 

б) комплекс; 

в) уявлення; 

г) сприйняття. 



 

14. Визначте форму відображення матеріального об’єкта на чуттєвому рівні, що 

опосередкована пам’яттю: 

а) відчуття; 

б) уявлення; 

в) сприйняття; 

г) пригадування. 

 

15. Усвідомлення та оцінка себе як особистості, свого морального об-личчя, інтересів, 

цінностей, мотивації поведінки називається: 

а) рефлексією; 

б) самооцінкою; 

в) самоідентифікацією; 

г) самосвідомістю. 

 

16. При розгляді свідомості з позиції зв’язку її з матеріальним носієм часто відбувається 

підміна філософського погляду на свідомість на: 

а) буденний; 

б) природничонауковий; 

в) міфологічний; 

г) релігійний. 

 

17. Як називається притаманна людині здатність цілеспрямовано і узагальнено 

відтворювати дійсність в ідеальній формі? 

а) інтроспекція; 

б) сприйняття; 

в) свідомість; 

г) інтеракція. 

 

18. Специфікою свідомості є те, що вона: 

а) невидимий та незбагненний феномен; 

б) може втілюватися у логічних знаках; 

в) ідеальна форма репрезентації світу; 

г) піддається аналізу та моделюванню. 

 

19. Основне питання про відношення свідомості до матерії вирішує: 

а) наука; 

б) філософія; 

в) кібернетика; 

г) психологія. 

 

20. Суспільна свідомість – це: 

а) суспільна психологія; 

б) ідеологія класу чи суспільної групи; 

в) відображення суспільного буття; 

г) всі варіанти вірні. 

 

21. Ідеальне – це: 

а) розумове усвідомлення буття; 

б) абстрактне мислення; 

в) суб’єктивна реальність; 

г) всі варіанти вірні. 

 

22. Рефлексією називається спосіб пізнання, згідно з яким предметом пізнання виступає: 



а) сама свідомість; 

б) реальні об’єкти; 

в) уявні об’єкти; 

г) ідеалізовані об’єкти. 

 

23. На відміну від тварин, людина відрізняється: 

а) абстрактним мисленням; 

б) активністю; 

в) пам’яттю; 

г) відчуттями. 

 

24. Яке положення характеризує матеріалістичний підхід у дослі-дженні свідомості? 

а) свідомість і матерія – дві сторони цілісності; 

б) матерія – первинна, свідомість – вторинна; 

в) свідомість – первинна, матерія – вторинна; 

г) матерія і свідомість абсолютно незалежні. 

 

25. З позиції діалектичного матеріалізму свідомість – це: 

а) властивість усієї матерії; 

б) властивість високоорганізованої матерії; 

в) матеріальна, а не духовна субстанція; 

г) прояв світового Духу. 

 

26. З позиції ідеалізму свідомість: 

а) існує до і незалежно від матерії; 

б) нерозривно пов’язана з матерією; 

в) є продуктом матерії; 

г) разом з матерією є автономними і незалежними одна від одної субстан-ціями. 

 

27. З позиції вульгарного матеріалізму свідомість – це: 

а) суб’єктивна реальність; 

б) ідеальна субстанція; 

в) властивість матерії; 

г) різновид матерії. 

 

28. Яке положення вірно відображає сутність поняття «відображення»? 

а) це будь-яка зміна одного об’єкта у результаті впливу на нього іншого об’єкта; 

б) це будь-яка взаємодія об’єкта; 

в) це властивість матеріальних об’єктів і систем у процесі взаємодії відт-ворювати 

особливості інших об’єктів і систем; 

г) це відтворення структури, властивостей відображуваного об’єкта у ві-дображаючому 

об’єкті. 

 

29. Визначте судження, в якому вірно виражено суспільно-історичну сутність свідомості: 

а) суспільне життя не впливає на свідомість; 

б) свідомість людини визначає суспільне життя; 

в) свідомість є продуктом соціального середовища, спілкування і поза ним не виникає; 

г) свідомість не може не відображати суспільне життя. 

 

30. Передумовою появи і формування чого виступають праця, мова і суспільство? 

а) багатства; 

б) свідомості; 

в) цивілізації; 

г) прогресу. 



 

31. Як називається процес роздумів над собою, над тим, що у нас від-бувається? 

а) інтеракція; 

б) рефлексія; 

в) відображення; 

г) комунікація. 

 

32. Представники вульгарного матеріалізму вважали, що свідомість існує: 

а) ідеально; 

б) матеріально; 

в) незалежно від матеріального світу; 

г) як надприродний божественний дар. 

 

33. Як називається здатність оперувати поняттями, судженнями та умовиводами? 

а) ціннісно-вольовий рівень свідомості; 

б) чуттєво-афективний рівень свідомості; 

в) абстрактне мислення; 

г) підсвідомість. 

 

34. Який чинник відіграв вирішальну роль у становленні свідомості людини? 

а) мова; 

б) національні звичаї; 

в) господарський уклад; 

г) географічне середовище. 

 

35. Визначте чинник, який відіграв вирішальну роль у становленні свідомості людини? 

а) географічний клімат; 

б) суб’єктивне прагнення людей; 

в) орудійна діяльність; 

г) техніка. 

 

36. Визначте правильне твердження щодо співвідношення свідомості і психіки: 

а) свідомість і психіка тотожні; 

б) між свідомістю і психікою немає нічого спільного; 

в) свідомість є частиною психіки; 

г) психіка – одна із форм свідомості. 

 

37. Виберіть правильне твердження щодо співвідношення психіки і свідомості: 

а) свідомість не вичерпує всього багатства психічного життя людини; 

б) свідомість і психіка існують автономно; 

в) свідомість і психіка залежать від людини; 

г) психіка подавляє свідомість. 

 

38. Правильним твердженням про співвідношення свідомості та пси-хіки є: 

а) психіка існує безвідносно до свідомості; 

б) свідомість – це відносно самостійна частина психічної реальності лю-дини; 

в) свідомість існує безвідносно до психіки; 

г) психіка є формою свідомості. 

 

39. Основною характеристикою свідомості виступає: 

а) суперечливість; 

б) чуттєвість; 

в) детермінація. 

г) предметність. 



 

40. Назвіть основну характеристику свідомості: 

а) ідеальність; 

б) матеріальність; 

в) комунікативність; 

г) інтенція. 

 

41. Яка основна характеристика свідомості? 

а) регресивність; 

б) незалежність; 

в) активність; 

г) самостійність. 

 

42. Який зв’язок між свідомістю і несвідомим? 

а) вони не пов’язані між собою; 

б) вони є відносно самостійними сторонами психічної реальності людини; 

в) вони абсолютно протилежні; 

г) взаємодіючи між собою, здатні досягати єдності. 

 

43. Свідомість та несвідоме: 

а) подавляють одне одного; 

б) взаємопов’язані; 

в) ізольовані одне від одного; 

г) тотожні. 

 

44. Яке явище належить до сфери несвідомого? 

а) думки; 

б) мова; 

в) дії; 

г) інстинкти. 

 

45. До сфери несвідомого належать: 

а) сновидіння; 

б) цінності; 

в) образи; 

г) уявлення. 

 

46. Що належить до сфери несвідомого? 

а) видіння; 

б) гіпнотичний стан; 

в) почуття; 

г) суспільні установки. 

 

47. Дослідження проблеми інтенціональності свідомості є заслугою: 

а) З. Фрейда; 

б) К. Ясперса; 

в) Е. Гуссерля; 

г) М. Гайдеггера. 

 

48. Які відношення являються змістом психофізіологічної проблеми? 

а) між тілом і душею; 

б) між правою і лівою півкулями головного мозку; 

в) між буттям і небуттям; 

г) між свідомістю і матерією. 



49. Як називається здатність свідомості проявляти активну, вибірко-ву інтенцію до 

об’єктів? 

а) рефлективність; 

б) ідеальність; 

в) суб’єктність; 

г) інтроспекція. 

 

50. Який напрям у філософії вважає свідомість царством ідей, волі, здатним творити і 

конструювати дійсність? 

а) ідеалізм; 

б) матеріалізм; 

в) дуалізм; 

г) реалізм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 12. Суспільство та культура як предмет філософського осмислення 

 

1.Поняття соціального в філософії.  

2.Багатозначність поняття «суспільство».  

3.Проблема періодизації історичного процесу.  

4.Філософія історії як напрям філософського знання: історичне формування проблематики. 

5.Роль особи в історії.  

6.Суспільний прогрес, його історичні типи та проблема критеріїв.  

7.Поняття про культуру і цивілізацію.  

8.Історичні моделі культури та цивілізаційні типи. 

 

Література 

 

1. Андрущенко В.М., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. – К., 1996. 

2. Бердяев Н.А. Смысл истории. – М., 1990. 

3. Бойченко І.В. Філософія історії: Підручник. – К., 2000. 

4. Віко Дж. Основание новой науки об общей природе вещей. – М., 1994. 

5. Геґель Г. Лекции по философии истории. – СПб., 1993. 

6. Жекин Г.В. Социальная философия истории. – К., 1996. 

7. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології (від античності до початку XX 

ст.). – К., 1993. 

8. Колінвуд Робін Дж. Ідея історії. – К., 1996. 

9. Риккет Генрих. Философия истории // Риккет Генрих. Философия жизни. – К., 

1998. 

10. Рюс Ж. Поступ сучасних ідей. Панорама новітньої науки. – К., 1998. 

11. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. 

12. Шпейнглер О. Закат Европы. Очерки морфологии истории: В 2 т. – М., 1998. 

13.Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991. 

 

 

Практичне завдання: 

 

Серед запропонованих варіантів оберіть одну правильну відповідь 

1. Яке поняття не належить до формаційної концепції К. Маркса? 

а) індустріальне суспільство; 

б) первіснообщинне суспільство; 

в) комуністичне суспільство; 

г) рабовласницьке суспільство. 

 

2. Під традиційною цивілізацією розуміють: 

а) ідею перетворення світу; 

б) ідею влади, сили; 

в) інноваційну спрямованість економіки; 

г) орієнтацію на відтворення усталеного порядку. 

 

3. Яку позицію виражає теза, що навколишній світ (природний і соці-альний) ворожий 

людині, а її буття ірраціональне, навіть абсурдне, та позбавлене будь-якого сенсу? 

а) неотомізму; 

б) екзистенціалізму; 

в) стоїцизму; 

г) скептицизму. 

 

4. Е. Тоффлер запропонував футурологічну модель розвитку цивілізації у формі: 

а) «масового суспільства»; 



б) «зіткнення цивілізацій»; 

в) «третьої хвилі»; 

г) «занепаду Європи». 

 

5. Сучасна футурологія аналізує перспективи: 

а) формування вільної особистості; 

б) технологічної революції; 

в) введення світової валюти; 

г) зближення світових релігій. 

 

6. Під суспільством розуміють: 

а) колективне несвідоме; 

б) сукупність біологічних істот, організованих з метою виживання; 

в) продукт взаємодії людей; 

г) сукупність людей, об’єднаних дією соціальної детермінації. 

 

7. Хто автор крилатого виразу «Жити у суспільстві і бути вільним від суспільства не 

можна»? 

а) Ленін; 

б) Цицерон; 

в) Сократ; 

г) Сенека. 

 

8. Хто з філософів для пояснення єдності світової історії ввів поняття «осьової епохи»? 

а) Ф. Фукуяма; 

б) К. Ясперс; 

в) А. Тойнбі; 

г) З. Бауман. 

 

9. Щоб вистояти в умовах серйозних сучасних викликів, українське суспільство має 

надіятися на: 

а) допомогу і підтримку Заходу; 

б) союз із Росією; 

в) власні сили; 

г) допомогу і союз із Заходом та Сходом. 

 

10. Як називають відносно незалежне від природи духовно-матеріальне утворення, 

породжене різноманітними формами спільної діяльності людей? 

а) расою; 

б) ноосферою; 

в) техносферою; 

г) суспільством. 

 

11. Еволюційний тип розвитку суспільства передбачає: 

а) реформи; 

б) політичні перевороти; 

в) гібридні війни; 

г) повстання і «майдани». 

 

12. Історичний матеріалізм основним критерієм суспільного розвитку вважає: 

а) наявність правової держави; 

б) рівень розвитку продуктивних сил; 

в) розвиток наукового знання; 

г) духовний розвиток людини. 



 

13. Продуктивні сили постінформаційного суспільства включають у себе: 

а) відношення споживання; 

б) відношення розподілу; 

в) наукове знання; 

г) кредитні організації. 

 

14. Який філософський напрям пов’язує суспільний прогрес із досяг-неннями науки? 

а) прагматизм; 

б) сцієнтизм; 

в) антисцієнтизм; 

г) лібералізм. 

 

15. Як називається клуб (заснований у 1968 р), що став міжнародною суспільною 

організацією, метою якої був аналіз найбільш гострих проблем сучасності? 

а) Паризький; 

б) Римський; 

в) Лондонський; 

г) Віденський. 

 

16. Хто автор сценарію «зіткнення цивілізацій» у ХХІ ст.? 

а) О. Шпенглер; 

б) Ф. Фукуяма; 

в) С. Ханінгтон; 

г) М. Вебер. 

 

17. Глобальна проблема, яка проявилася у ХХІ ст., – це: 

а) загроза поширення ВІЛ-інфекції; 

б) запобігання світовій термоядерній війні; 

в) освоєння космосу; 

г) міжнародний тероризм. 

 

18. Ядром політичної підсистеми суспільства є: 

а) держава; 

б) волонтерські об’єднання; 

в) політичні партії; 

г) влада. 

 

19. Яка філософська дисципліна вивчає суспільство? 

а) філософська антропологія; 

б) соціологія; 

в) соціальна філософія; 

г) філософія історії. 

 

20. Визначте, яка суспільно-економічна формація відсутня у форма-ційному підході К. 

Маркса: 

а) буржуазна; 

б) соціалістична; 

в) феодальна; 

г) комуністична. 

 

21. Яка формація відсутня у вченні К. Маркса: 

а) первіснообщинна; 

б) рабовласницька; 



в) соціалістична; 

г) буржуазна. 

 

22. До цивілізаційного підходу у типології суспільства не входить: 

а) постіндустріальна цивілізація; 

б) духовно-культурна цивілізація; 

в) індустріальна цивілізація; 

г) аграрна цивілізація. 

 

23. Вкажіть на зайвий елемент структури продуктивних сил суспільс-тва: 

а) державні управлінські структури; 

б) люди, озброєні знанням і навичками праці; 

в) знаряддя праці; 

г) техніка. 

 

24. У виробничі відносини не входять відносини: 

а) споживання; 

б) власності; 

в) правові; 

г) обміну. 

 

25. Як називається історичний період розвитку певного суспільства в якому домінує 

конкретний спосіб виробництва? 

а) культурна революція; 

б) цивілізація; 

в) суспільно-економічна формація; 

г) соціальна революція. 

 

26. Яке вчення не є натуралістичною інтерпретацією суспільного життя? 

а) марксизм; 

б) мальтузіанство; 

в) соціальний дарвінізм; 

г) географічний детермінізм. 

 

27. У постіндустріальному суспільстві, де переважає сфера послуг, ви-рішальну роль 

відіграє: 

а) капітал; 

б) свобода; 

в) інформація; 

г) національне самовизначення. 

 

28. Визначальну роль у традиційному суспільстві, де домінувало сіль-ське господарство, 

відіграє: 

а) політика; 

б) земля; 

в) гроші; 

г) капітал. 

 

29. Для індустріального суспільства, де переважає промисловість, ви-значальну роль 

відіграє: 

а) техніка; 

б) свобода; 

в) капітал; 

г) інформація. 



 

30. Хто автор формаційної типології суспільства? 

а) Е. Тоффлер; 

б) К. Маркс; 

в) М. Вебер; 

г) Д. Белл. 

 

31. Хто автор концепції постіндустріального суспільства? 

а) Ж. Бодріяр; 

б) Ф. Фукуяма; 

в) Д. Белл; 

г) Г. Маркузе. 

 

32. Згідно з марксизмом, джерелом розвитку суспільства є: 

а) розвиток освіти; 

б) вдосконалення моральних відносин; 

в) розвиток культури; 

г) необхідність задоволення матеріальних потреб людей. 

 

33. Хто з філософів обґрунтував визначальну роль матеріального ви-робництва у житті 

суспільства? 

а) І. Кант; 

б) О. Конт; 

в) Г. Гегель; 

г) К. Маркс. 

 

34. Який чинник у соціально-історичній динаміці не належить до де-мографічних? 

а) геополітичні особливості регіону проживання населення; 

б) рівень народжуваності; 

в) густота населення; 

г) баланс за статевою і віковою ознаками. 

 

35. Який чинник не входить до структури суспільно-економічної фо-рмації? 

а) економічний базис; 

б) сукупність технологічних прийомів і технічних засобів виробництва; 

в) політико-ідеологічна надбудова; 

г) всі варіанти вірні. 

 

36. До структури суспільно-економічної формації не входить: 

а) виробничі відносини; 

б) продуктивні сили; 

в) географічне середовище; 

г) всі варіанти вірні. 

 

37. Хто з філософів основою суспільного розвитку вважав закон наро-донаселення? 

а) Ш. Монтеск’є; 

б) З. Фрейд; 

в) Т. Мальтус; 

г) В. Вернадський. 

 

38. Появу якого чинника можна вважати характерною рисою інфор-маційного 

суспільства? 

а) панування приватної власності на засоби виробництва; 

б) зростання масової освіти; 



в) електронних грошей; 

г) комерціалізації виробництва і зникнення економіки прожиття. 

 

39. Який процес супроводжує перехід від індустріального до постінду-стріального 

суспільства? 

а) підвищується рівень політичної свідомості; 

б) зростає частка працівників сфери обслуговування; 

в) скорочується рівень безробіття; 

г) посилюється духовно-етичний потенціал суспільства. 

 

40. Визначальним чинником розвитку індустріального виробництва є: 

а) капітал; 

б) земля; 

в) люди; 

г) знання. 

 

41. Яку світоглядну філософську концепцію суспільного розвитку ві-дображає вислів Ф. 

Вольтера «Ідеї правлять світом»? 

а) матеріалістичне розуміння історії; 

б) ідеалістичне розуміння історії; 

в) натуралістичне розуміння історії; 

г) технократичне розуміння історії. 

 

42. Принцип «соціальної робінзонади» тлумачить суспільство як: 

а) інертну масу та активну еліту; 

б) надособову об’єктивну систему; 

в) суму ізольованих самодостатніх індивідів; 

г) сукупність зв’язків та відносин між індивідами. 

 

43. Джерелом розвитку суспільства у натуралістичних концепціях ви-ступає: 

а) пізнання світу; 

б) розвиток культури; 

в) удосконалення моральних чинників; 

г) дія природних чинників. 

 

44. Марксизм вирішальним чинником розвитку суспільства вважає: 

а) економічні відносини; 

б) географічне середовище; 

в) рівень розвитку науки і техніки; 

г) екологічний стан. 

 

45. У формаційній концепції історичного розвитку основу формації становить: 

а) техніко-технологічна база; 

б) спосіб виробництва; 

в) система цінностей; 

г) держава. 

 

46. Категорія соціальної філософії, що означає впорядкованість і вза-ємозумовленість 

зв’язків між елементами соціальної системи: 

а) соціальна служба; 

б) соціальне протиріччя; 

в) соціальна сфера; 

г) соціальна структура. 

 



47. Ідея суспільного прогресу вперше була сформульована та обгрун-тована у: 

а) філософії Просвітництва; 

б) античній філософії; 

в) середньовічній філософії; 

г) сучасній європейській філософії. 

 

48. З точки зору марксизму суспільство – це: 

а) частина природи, яка відокремилась від неї, але продовжує жити і роз-виватись за 

законами природи; 

б) середовище людини з її суперечливими зв’язками і відносинами; 

в) людство загалом як історично визначений спосіб існування і спілкуван-ня людей в їх 

сукупності; 

г) соціальна форма руху матерії. 

 

49. Яка головна класоутворююча ознака у марксизмі? 

а) місце у певній історичній системі суспільного виробництва; 

б) відношення до засобів виробництва; 

в) роль у суспільній організації праці; 

г) спосіб одержання і частка прибутку. 

 

50. Вкажіть тип соціальної структури, що сформований за соціально-економічним 

статусом: 

а) натовп; 

б) сім’я; 

в) класи; 

г) народ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 13. Філософське осмислення природи 

 

1.Історико-філософські уявлення про природу.  

2.Природа як об'єкт філософського аналізу.  

3.Визначення природи у вузькому й широкому значенні.  

4.Концепція ноосфери.   

5.Взаємодія суспільства й природи.  

6.Географічне середовище. Географічний детермінізм.  

7.Геополітика як теоретичне обгрунтування і виправдання агресивної політики держав, які 

намагаються розширити життєвий географічний простір за рахунок ін. держав.  

8.Екологічні проблеми. Шляхи виходу з екологічної кризи. 
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Практичне завдання: 

 

Серед запропонованих варіантів оберіть одну правильну відповідь 

1. Умоглядне трактування природи без опори на експериментальне, досвідне 

природознавство називається: 

а) натурфілософією; 

б) пантеїзмом; 

в) утопією; 

г) гілозоїзмом. 

 

2. Яку позицію репрезентує твердження, що поза природою і людиною немає нічого, а 

найвищі істоти – це лише фантастичне відображення нашої власної сутності? 

а) ідеалістичну; 

б) матеріалістичну; 

в) агностичну; 

г) дуалістичну. 

 

3. Яку функцію виконує філософія, розробляючи нові стратегії співвідношення людини і 

природи? 

а) інформаційну; 

б) евристичну; 

в) практичну; 

г) критичну. 

 



4. Визначте точку зору географічного детермінізму щодо існування людини та розвитку 

суспільства: 

а) природне середовище може прискорювати або сповільнювати прогрес суспільства; 

б) природне середовище – необхідна умова існування людей; 

в) закони розвитку суспільства відрізняються від законів природи; 

г) природне середовище повністю визначає економіку, суспільний устрій, культуру і 

мораль народу, що живе в ньому. 

 

5. Хто з філософів розробляв поняття «ноосфера»? 

а) Ш. Монтеск’є; 

б) П. Тейяр де Шарден; 

в) Т. Мальтус; 

г) Ч. Дарвін. 

 

6. Хто з українських філософів обґрунтував концепцію ноосфери? 

а) М. Грушевський; 

б) В. Липинський; 

в) В. Вернадський; 

г) О. Потебня. 

 

7. У сучасній філософії актуальною є ідея коеволюції, яка означає: 

а) спільний взаємоузгоджений розвиток природи і людини; 

б) взаємодію індивіда та суспільства; 

в) спільний розвиток Сходу і Заходу; 

г) сучасну теорію еволюції. 

 

8. Ноосферою називають: 

а) оболонку Землі, раціонально перетворювану людством; 

б) сферу існування живих організмів на планеті Земля; 

в) сферу розуму, що має неземне, космічне походження; 

г) сферу розвитку цивілізації, протилежну сфері культури. 

 

9. На думку В. Вернадського, людство щодо природи стало: 

а) порушником існуючої стабільності; 

б) потужною геологічною силою; 

в) космічною силою, рівною Богові; 

г) захисником усього живого на Землі. 

 

10. На думку Ф. Бекона, підкорити природу можна, лише… 

а) підкорившись їй; 

б) нав’язавши їй свою волю; 

в) вступивши з нею в діалог; 

г) повністю змінивши її. 

 

11. У Новому часі природа сприймалась як: 

а) загадковий феномен; 

б) живий організм; 

в) складний механізм; 

г) організований хаос. 

 

12. Г. Галілей вважав, що мовою природи є: 

а) метафізика; 

б) філософія; 

в) механіка; 



г) математика. 

 

13. У чому особливість розуміння природи первісною людиною? 

а) усвідомлення неможливості розпоряджатися ресурсами природи; 

б) перенесення на неї тілесних і душевних властивостей людини; 

в) намагання пристосувати природу до своїх міфологічних уявлень; 

г) розуміння природи як актуалізованої надприродної сутності Бога. 

 

14. Яке розуміння природи характерне для доби Відродження? 

а) природа божественна, вона сама є Богом; 

б) неможливо зрозуміти природу без Бога; 

в) природне середовище вороже для людини; 

г) розум безсилий пізнати закони природи. 

 

15. Як називається клуб (заснований у 1968 р), що став міжнародною суспільною 

організацією, метою якої був аналіз найбільш гострих проблем сучасності? 

а) Паризький; 

б) Римський; 

в) Лондонський; 

г) Віденський. 

 

16. «Римський клуб» – це об’єднання: 

а) народів центральної Італії з метою протистояння промислово розвине-ному північному 

регіону; 

б) римських політиків з метою боротьби з корупцією; 

в) футбольних уболівальників м. Рим; 

г) вчених для розгляду глобальних проблем сучасності. 

 

17. Що означає термін «коеволюція»? 

а) спільний взаємоузгоджений розвиток людини і природи; 

б) особливий модус розвитку природи; 

в) сучасну теорію еволюції; 

г) взаємодію індивіда і природи. 

 

18. Що таке «екологічний імператив»? 

а) моральний закон; 

б) врахування екологічних вимог як визначального чинника щодо страте-гії розвитку 

суспільства; 

в) дослідження глобальних моделей розвитку людства; 

г) спільний взаємоузгоджений розвиток людини і природи. 

 

19. Яка теза виражає позицію Ж.-Ж. Руссо і неоруссоїстів? 

а) «Назад до природи»; 

б) «Вперед до природи»; 

в) «Природа мстить за кожну перемогу над нею»; 

г) «Першим ворогом людини постає природа». 

 

20. Екологічна криза – це криза: 

а) питної води; 

б) чистого повітря; 

в) довкілля; 

г) флори і фауни. 

 

21. Наслідки науково-технічної діяльності людини перевищують силу впливу: 



а) геологічних процесів; 

б) космічних процесів; 

в) фізико-хімічних процесів; 

г) всі варіанти вірні. 

 

22. Який чинник, на думку мальтузіанців, є причиною зубожіння та соціальної 

незахищеності людей? 

а) надлишок населення; 

б) стан економіки; 

в) стан політики; 

г) стан культури. 

 

23. Що, на думку Т. Мальтуса, спричиняє зубожіння людей? 

а) зменшення кількості населення; 

б) збільшення кількості населення; 

в) форми правління суспільством; 

г) форми державного устрою. 

 

24. Домінування у політиці принципу географічного детермінізму на-зивається: 

а) лібералізмом; 

б) націоналізмом; 

в) геополітикою; 

г) колабораціонізмом. 

 

25. Представники якого вчення вважають, що географічне середови-ще визначає 

свідомість людей, державний устрій, мораль? 

а) демографічного детермінізму; 

б) телеологічного детермінізму; 

в) теологічного детермінізму; 

г) географічного детермінізму. 

 

26. Представники географічного детермінізму, вирішуючи питання про взаємодію 

природи і суспільства, абсолютизовували роль: 

а) природного середовища; 

б) об’єктивної реальності; 

в) навколишнього середовища; 

г) народонаселення. 

 

27. Хто з філософів, належить до представників географічного детер-мінізму? 

а) В. Вернадський; 

б) Ш. Монтеск’є; 

в) Ф. Ніцше; 

г) Ж.-Ж. Руссо. 

 

28. Хто із вказаних філософів стояв на позиціях географічного детер-мінізму? 

а) К. Ціолковський; 

б) Ф. Шеллінг; 

в) Л. Мечніков; 

г) Х. Ортега. 

 

29. Хто не належить до представників географічного детермінізму? 

а) Ж. Боден; 

б) Ш. Монтеск’є; 

в) Л. Мечніков; 



г) П. Тейяр де Шарден. 

 

30. Основною формою взаємодії між природою і суспільством висту-пає: 

а) праця; 

б) політика; 

в) культура; 

г) мистецтво. 

 

31. Проблема взаємодії та взаємозв’язку природи і суспільства сього-дні стала 

проблемою: 

а) державною; 

б) глобальною; 

в) унікальною; 

г) формальною. 

 

32. Основною причиною екологічних негараздів вважають: 

а) механічні чинники; 

б) стиль мислення сучасної людини; 

в) політичні чинники; 

г) економічні чинники. 

 

33. Геополітика – це доктрина, яка: 

а) спрямована на реорганізацію існуючих суспільних інститутів з метою отримання 

екологічно осмисленого природокористування; 

б) спрямована на здійснення взаємодії суспільства і природи на основі об’єктивних вимог 

природознавства; 

в) намагається обґрунтувати агресивну політику держав; 

г) розробляє заходи з охорони дикої природи. 

 

34. До чого призводять гонитва за негайними економічними вигода-ми, неконтрольоване 

виробництво, ігнорування законів розвитку природи і суспільства? 

а) процвітання держави; 

б) новітніх технологій; 

в) тоталітарних режимів; 

г) екологічної кризи. 

 

35. Хто з філософів стверджував, що у людському суспільстві створю-ється і швидко 

зростає нова форма біогеохімічної енергії, яку можна назвати енергією людської культури? 

а) Д. Чижевський; 

б) Х. Ортега; 

в) В. Вернадський; 

г) О. Шпенглер. 

 

36. Хто з античних філософів розглядав природу як великого вчителя і наставника людей? 

а) Демокріт; 

б) Платон; 

в) Аристотель; 

г) Піфагор. 

 

37. Хто із стародавніх філософів критикував «золотий вік»? 

а) Епікур; 

б) Лукрецій Кар; 

в) Сенека; 

г) Марк Аврелій. 



 

38. Вкажіть філософа, який визначав природу як «розкриту книгу людських сутнісних 

сил»: 

а) Х. Ортега; 

б) Ж.-Ж. Руссо; 

в) Ф. Енгельс; 

г) Т. Аквінський. 

 

39. Кому належить думка: «…ми – учні павуків у ткацькому і краве-цькому ремеслі, учні 

ластівок у справі будування житла і учні птахів у співах…»? 

а) Демокріту; 

б) Геракліту; 

в) Дж. Бруно; 

г) М. Коперніку. 

 

40. Людська сутнісна сила і сукупність природної речі через взаємодію утворюють: 

а) природну річ; 

б) культурну річ; 

в) соціальну річ; 

г) артефакт. 

 

41. Представники натуралістичного напрямку в соціальній філософії вважають, що 

джерело розвитку суспільства слід шукати: 

а) поза межами суспільства; 

б) в економічній сфері; 

в) у науково-технічній сфері; 

г) у соціальній сфері. 

 

42. В чому методологічна помилка прихильників географічного детермінізму? 

а) в ігноруванні законів природи; 

б) в механічному перенесенні дії законів природи на розвиток суспільства; 

в) в ігноруванні соціального розвитку; 

г) в абсолютизації соціальних законів розвитку суспільства. 

 

43. Назвіть ім’я філософа, який вважав, що поряд з біосферою вини-кає сфера культури, 

розуму – ноосфера: 

а) М. Федоров; 

б) П. Тейяр де Шарден; 

в) В. Соловйов; 

г) П. Флоренський. 

 

44. На який вплив природи на суспільство найменше звертають увагу на сучасному етапі? 

а) на руйнування та знищення результатів людської діяльності; 

б) на прискорення або сповільнення розвитку продуктивних сил; 

в) на розміщення продуктивних сил; 

г) на розвиток і стан суспільної свідомості. 

 

45. На основі створеної класифікації культур прихильники біосферної концепції культури 

вважають, що сучасне людство переходить до: 

а) біогенної культури; 

б) техногенної культури; 

в) ноогенної культури; 

г) екогенної культури. 

 



46. На думку засновника Римського клубу Ауреліо Печчеї, в основі нової соціальної 

реальності повинна стати змінена система: 

а) ціннісних орієнтацій і потреб людини; 

б) господарювання; 

в) політичних інститутів; 

г) модусів поведінки людини. 

 

47. Екофілософське знання досліджує: 

а) екологію природи; 

б) екологію людини; 

в) екологію культури; 

г) всі варіанти вірні. 

 

48. Яка теорія сучасної екофілософії спрямовує зусилля на розробку заходів з охорони 

дикої природи, вироблення певних типів поведінки і специфічного способу буття людей? 

а) теоцентризму; 

б) антропоцентризму; 

в) біоцентризму; 

г) космоцентризму. 

 

49. Хто різко виступає проти експоненціального економічного зрос-тання, пропонуючи 

низку глобальних моделей розвитку людства (концепції сталого розвитку, нульового розвитку, 

ресурсо- і енергоз-берігаючих технологій, безвідходного виробництва тощо)? 

а) екологи-економісти; 

б) політики; 

в) діячі мистецтва; 

г) фермери. 

 

50. Екологія як наука про гранично допустимі межі впливу виробни-цтва та загалом 

діяльності людей на природу не досліджує: 

а) біологічні види та їх популяції; 

б) екосистеми; 

в) біоценози; 

г) техноценози. 

 


