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1. Загальні положення 

 

Комплексний вступний іспит до аспірантури зі спеціальності 033 

«Філософія» передбачає перевірку знань сучасних філософських теорій, 

закономірностей розвитку філософії на кожному історичному періоді, 

термінології  сучасної гуманітарної науки, особливостей розвитку філософського 

вчення про буття, свідомість і логіку їх пізнання та уміння використовувати 

теоретичні знання для розв’язання дослідницьких та практичних завдань у  різних 

умовах.  

Програму для складання вступного іспиту зі спеціальності 033 «Філософія»  

галузі «Гуманітарні науки» розроблено відповідно до Правил прийому в ОНУ 

імені І.І.Мечникова, стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності  

з урахуванням вимог до знань та вмінь, які необхідні для опанування відповідної 

освітньо-наукової програми на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.  

Мета вступного іспиту – виявлення рівня теоретичних знань вступників, 

наявності практичних навичок, уміння аналізувати соціальні процеси, робити 

узагальнення та проводити порівняльний аналіз. 

Вимоги до рівня підготовленості вступників. Вступники до аспірантури 

повинні мати відповідний рівень теоретичної і практичної підготовки, який надає 

можливість оволодіти знаннями, набути умінь та навичок проведення наукових 

досліджень, необхідних для здобуття наукового ступеня доктор філософії із 

спеціальності 033 «Філософія». 

Вступник до аспірантури із спеціальності 033 «Філософія» має 

продемонструвати високий рівень теоретичної та практичної підготовки, знання 

причин виникнення філософії і основні етапи її розвитку; основні підходи до 

розв’язання означених проблем; зміст основної літератури з філософії, що 

вивчається; сучасні уявлення про природу, суспільство, їх взаємодію і сутність 

людини; загальний культурний контекст, у якому мав місце розвиток світової 

філософії, глибоке розуміння напрямків філософської думки (платонізм, 

кантіанство та ін.), виявляти специфічні риси таких філософських напрямків та 

рухів, як системи взаємопов’язаних філософських понять; зазначити основні 

підходи до розв’язання загальних проблем філософії; представити у вигляді 

системи категорій загальні філософські проблеми;  аналізувати явища в природі, 

досягнення науки і події громадського життя; відстоювати свої переконання в 

дискусіях, а також уміння застосовувати свої знання для вирішення науково-

дослідницьких та прикладних завдань.  

Вступний іспит проводиться в усній формі та/або з використанням тестових 

технологій. 

Рекомендований список літератури для самостійного опрацювання носить 

орієнтовний характер і не виключає власних ініціатив абітурієнтів у доборі та 

використанні джерел.  
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2. Зміст програми. 

Програма включає 3 змістові частини: 

Тема 1. Філософія в системі духовної культури і  

особливість її самовизначення. 

Матеріальна і духовна культури. Що входить в універсум духовної 

культури? Соціокультурна зумовленість філософії. «Філософія» як принцип 

життя. Сучасне тлумачення філософії. Знання і цінності в сучасній культурі. Чи 

можливо адекватно передати цінність за допомогою знання? Чи можлива редукція 

аксіологічного до когнітивного? Спроба в філософії поєднати знання і цінності. 

Філософія як рефлексія над основами культури. Філософія як нічийна земля між 

наукою і релігією (Б. Рассел). Філософія і релігія. Філософія і наука. 

Тема 2. Основні проблеми філософії та специфіка їх вирішення. 

Особливості філософського усвідомлення світу. Що вивчає філософія? Кант 

про коло філософських проблем і антропоцентричний характер філософського 

знання. Джерела філософського знання. «Я знаю, що я нічого не знаю» (Сократ). 

Межі пізнання і поняття об‘єктивної реальності. Основне питання філософії. 

Своєрідність сучасного вирішення основного питання філософії. 

Системостворюючі функції основного питання філософії і принцип системності 

організації філософського знання.  

Тема 3. Будова системи філософського знання. 

Основні рівні філософського знання на основі онтології (загальне вчення про 

буття і суще), гносеології (загальне вчення про пізнання), аксіології (загальне 

вчення про цінності). Класифікація філософських концепцій з точки зору 

онтології і гносеології. Чому відсутня класифікації філософських вчень з точки 

зору аксіології ?  

Тема 4. Функції філософії. 

Поняття функції. Засадничі функції філософії: світоглядна, методологічна і 

критична. Світогляд як загальне відношення людини до світу і як система 

координат в діяльності людини. Поділ світу на дві частини: своє «Я» і «не – Я». 

Чи відноситься рефлексія над власним «Я» до сфери «не – Я»? Наука не може 

самостійно рефлексувати над своїми засадами. Методологічна функція 

направлена на визначення загальних принципів наукової діяльності. Критичність 

як основа розгортання філософського мислення. Філософствувати – це 

сумніватися. Без елемента сумніву мислення не може навіть початися. Філософія 

почалася як сумнів в достовірності того знання, що пропонувала міфологія. 

Методологічний сумнів Декарта: «мислю, отже, існую». Інші функції філософії: 

інтегративна, пізнавальна, осмислююча, розуміюча, пояснювальна, евристична, 

аксіологічна, креативна.  

Тема 5. Функції філософських категорій. 

Історична зумовленість філософських категорій як фундаментальних 

філософських понять. Онтологічна функція категорій філософії. Однаковість 

всього, що вивчає філософія. Все є буття, бо воно існує. Головний принцип 

філософії: все є як одне і теж саме. Форми буття і мислення в системі 

філософських категорій: річ – властивість – відношення. Онтологічний статус 

результатів впорядкування речей і процесів. Гносеологічна функція категорій 
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філософії. Категорії як формами пізнання і узагальнення результатів освоєння 

дійсності. Категорії як засоби класифікації і систематизації реальності. 

Категоріальна опозиція загальне – одиничне. Аксіологія як вчення про цінності і 

філософські проблеми буття людини. Аксіологічна функція категорій філософії. 

Цінності і знання. Цінність наукового знання. Цінності в естетиці і етиці.. 

Тема 6. Філософія як теоретична основа світогляду. 

Особливості становища людини в природі і потреба в її самовизначенні. 

Поняття світогляду як сукупність загальних уявлень про себе і світ і про своє 

місце в цьому світі. Історичні форми світогляду: міфологія, релігія, філософія. 

Світогляд і наукова картина світу. Відношення ― «людина – світ», як 

основоположна проблема світогляду. Світогляд як духовно-практичний спосіб 

освоєння світу. Рівні світогляду: світовідчуття, світосприйняття, світорозуміння. 

Основні підсистеми світогляду: пізнавальна, ціннісна та поведінкова. Головні 

історичні системи світогляду: космоцентрична, теоцентрична, антропоцентрична. 

Основні аспекти взаємозв’язку філософії і світогляду: філософія є формою 

світогляду і світогляд є частиною філософії. 

Тема 7. Виникнення філософії та основні етапи  

розвитку філософської думки. 

Передумови виникнення філософії, як критичної форми сприйняття світу. 

Міфологічна і філософська свідомість. Взаємозв’язок розвитку міфології, релігії 

та філософії. Доба народження філософії і «Осьовий час» К. Ясперса. Антична 

філософія – поява поняття «філософія». Специфіка філософської думки в період 

Середньовіччя. Особливості філософії епохи Відродження. Основи класичної 

філософії: філософія Нового часу і класична німецька філософія. Своєрідність 

української філософії. Філософія другої половини ХІХ століття і першої половини 

ХХ століття. 

Тема 8. Антична філософія. Рання грецька філософія (Досократики). 

Іонійська філософія: Мілетська школа. Учення Фалеса про воду як основу 

буття. Анаксімандр та вчення про апейрон. Анаксімен та учення про повітря як 

буття та життя взагалі. Іонійська філософія: Учення Геракліта Ефеського про 

логос та вогонь як першостихію. Метафоричність філософської мови. Все є Одно.  

Італійська філософія: Учення Піфагора про Гармонію і число, як про сутність 

буття. Число як символ міри і Гармонії. Наука і число. Елейска школа: Ксенофан 

і критичність філософської думки. Учення Парменіда про Едине. Онтологія 

Парменіда. Апорії Зенона та їх доля у подальшому розвитку філософії.  

Філософське вчення Емпедокла з Агріенту про чотири початкові стихії та їх 

поєднання. Духовний синтез. Світові сили: Любов та ворожнеча. 

Атомісти Левкіпп та Демокрит. Вчення Демокрита про природу атомів як 

елементів буття. Атоми та порожність. Утішання причинним поясненням. 

Філософія Анаксагора та його вчення про гомеомерії. Можливість 

безкінечного поділу гомеомерій. Уява Анаксагора про хаос. Світовий Розум 

(Нус). 

Тема 9. Антична філософія. Класична еллінська епоха (Висока класика). 

Загальна характеристика філософії софістів. Протагор та його 

погляди. Людина як міра усіх речей. Горгій та його погляди на можливості 



4 

 

пізнання: Навіть якщо дещо існує, то його неможливо пізнати, але навіть 

пізнане неможливо виразити; заперечення неможливо осмислити. 

Майевтичний метод Сократа розшукування істини. Іронія та її 

використовування Сократом. Проблема «блага» в філософії Сократа. Знання 

як благо. Мегарська школа. Незмінні сутності. Абстрактний початок як єдине, 

що має дійсність. Єдине благо. Кініки як філософський напрямок пошуків 

блага. Благо як стриманість до бажань. Доброчесність як єдина умова 

блаженства. Школа кіренаіків: Благо як насолода. 

Філософія Платона. Теорія ідей Платона і її критика Аристотелем. Міф 

про печеру. Антропологія та вчення Платона про державу. Загальна 

характеристика філософії Платона. Стародавня Академія. Спадщина Платона 

у історії філософії. 

Метафізика Аристотеля. Фізика Аристотеля та його погляди на 

всесвіт: матерія та форма, учення про основні причини та першодвигун. 

Людина у філософії Аристотеля, учення про душу. Перипатетична школа. 

Тема 10. Антична філософія. Елліністично–римська філософія. 

Філософія скептицизму. Три Пірронових питання. Невизначеність речей 

і недовіра до світу. Епохе: утримання від суджень. Неможливість духа: 

атараксія. Сума скептичних рішень. Парадокс мислення: скепсис і думка. 

Позитивне значення скептичного мислення. 

Стоїчна школа. Учення Зенона Кітионського. Характер та частини 

учення ранніх стоїків: логіка, фізика, етика. Пізні стоїки: Сенека (Мудрець і 

безумець), Епіктет (Виконать, що преднакреслено), Марк Аврелій (Мужність 

бути). 

Епікур та його учення. Проблеми в епікурейській філософії. Епікур: 

насолодження як благо. Звільнення від страху перед природою, перед богами і 

подолання страху смерті.  Епікурейство у Давньому Римі: гедонізм і 

підпорядкування страстей.  

Філософія неоплатонізму. Система Плотіна. Надчуттевий світ. Світ 

явищ у системі Плотіна. Учення Плотіна про возвишенність надчуттевого 

світу. Філософія Порфирія. Особливості платонізму Ямвліха. Прокл та 

остання школа античної традиції. Кінець неоплатонізму як завершення 

традиції античної філософії. 

Тема 11. Середньовічна філософія та її проблеми. 

Основні етапи середньовічної філософії: апологетика (західна і східна), 

патристика та схоластика. Релігійний характер філософської думки: ідея Бога. 

Александрійська школа. Християнський неоплатонізм. Схоластика і 

екзистенційно-містична лінія середньовічної філософії. Співвідношення віри і 

знання в християнській філософії. Співвідношення реалій та універсалій. 

Номіналізм і реалізм. Вчення П’єра Абеляра. 

Тема 12. Особливості філософії епохи Відродження. 

     Основні характерні риси західноєвропейського Ренесансу (ранній — 

італійський, пізній — північний). Головні напрями і представники. 

 Гуманістичний напрям (XIV — XV століття). Неоплатонівський напрям 

(сер. XV — кін. XVI ст.): М. Кузанський.  Натурфілософський напрям (XVI-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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XVII століття): Леона́рдо да Ві́нчі. Реформаційний напрям (XVI-XVII століття). 

Політичний напрям (XV-XVI століття): Н.Мак'явеллі. Утопічно-соціалістичний 

напрям (XV-XVII століття): Т.Мор та Т.Кампанелла .                                           

Тема 13. Філософія Нового часу. 

Філософські вчення Ф.Бекона (Ідея позитивного наукового знання в працях 

Ф. Бекона. Теорія подвійної істини. «Новий органон» та вчення про індуктивний 

метод. Почуття як основа пізнання. Теорія ідолів).  Філософія Р.Декарта ( 

Декарт як засновника сучасного раціоналізму, принцип сумніву, (cogito ergo sum), 

дуалізм і метод. Проблема начала та дуалізму. Аналітична геометрія. Вчення про 

метод. Природжені ідеї. Механіцизм та проблема його переборення). Філософія 

Б. Спінози (Вчення Б.Спінози: раціоналізм, монізм, критика дуалізму Р.Декарта, 

вчення про єдину субстанцію, причинність, необхідність та випадковість, вчення 

про джерело достовірного знання. Субстанція та її модуси. Проблема пантеїзму). 

Філософія Локка (Сенсуалізм філософії Дж. Локка: емпірична теорія пізнання, 

вродженні ідеї, свідомість як tabula rasa, вчення про матерію «первинні» та 

«вторинні» якості. . Проблема рефлексії, чуттєвих ідей та висновків).  

Філософія Г. Лейбниця (Вченняя Лейбниця про монадологію і про 

передустановну гармонію. Вчення про субстанцію (монаду). Динамічність 

початки світу. Поняття «світової гармонії». Поняття простору та часу). Філософія 

Берклі (Суб'єктивний ідеалізм Дж. Берклі: принципи буття речей, заперечення 

існування «первинних» якостей, чи можуть «ідеї» бути копіями речей? Критика 

матеріалістичної філософії. Неможливість абстракції. Проблема соліпсизму. Бог 

як причина). Філософія Юма (Скептицизм як головний принцип філософії Д. 

Юма. Проблема причинності. Асоціація ідей та репрезентативна теорія абстракцій 

та відношень). 

Тема 14. Класична німецька філософія. 

Філософія Канта («Коперніканський переворот» І. Канта та його 

головний сенс. Основні питання, поставлені І. Кантом перед філософією. «Річ 

в собі» наріжний камінь кантівського учення про пізнання. Простір та час і 

апріорні категорії. Людина як істота двох світів. Природа та свобода. Поняття 

«категоричного імперативу»). 

 Філософія Гегеля (Гегелівська філософська система та її місце у 

класичній філософії. Поєднання учення про субстанцію з ученням про 

суб’єкта. Формальна логіка та діалектична логіка. Логіка як система категорій. 

Триада як принцип логіки. Абсолютна ідея як вихідний пункт та рушійна сила 

світового прогресу. «Феноменологія духу»). 

Тема 15. Тема 3 . Сучасна світова філософія 

    Філософія XIX ст. Перегляд класичної моделі світорозуміння. Шукання 

нової метафори світу (позитивізм). Програма радикального оновлення філософії 

— марксизм (Маркс і Енгельс), позитивізм, філософія життя. Відкриття 

несвідомих поривів життя (А.Бергсон, Ф.Ніцше, А.Шопенгауер). Відмова від 

суб’єкт - об'єктної дихотомії буття. Світ як тривалість. Екзистенціальна 

філософія. С.К'єркегор. Німецький екзистенціалізм. Французький 

екзистенціалізм. Становлення філософської антропології. Персоналізм. 

Неотомізм. 
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Специфіка некласичної та постнекласичної філософії. Позитивізм як 

філософія науки. Емпіріокритицизм (Р. Авенаріус, Е. Мах). Прагматизм. 

Класичний марксизм (К. Маркс, Ф. Енгельс). Релігійна філософія С. К’єркеґора. 

Філософський песимізм А. Шопенґауера. Філософія життя Ф. Ніцше. Філософія 

життя як напрямок у філософії (В. Дільтей, О. Шпенглер, Г. Зіммель, А. Бергсон, 

Х. Ортега-і-Гассет). Неокантіанська теорія пізнання (Г. Коген, П. Наторп, Е. 

Касірер, Х. Файхінгер). Неокантіанська теорія цінностей (В. Віндельбанд, Г. 

Ріккерт). Неогегельянство. 

     Сучасна світова філософія. Філософія модерну і постмодерну. 

Постпозитивізм та аналітична філософія. Розмивання традиційних світоглядних 

ціннісних позицій. Критика цінностей західної цивілізації. Відмова від проектів 

тотального перевлаштування світу. Заперечення репрезентативної гносеології. 

Націленість на вільне культивування людської суб'єктивності. Постмодерністські 

проекти перебудови естетики, політики, філософії. Радикальне оновлення 

філософського дискурсу. Буття як продукт жадання (Маквард). Методи 

емансипації свідомості: феноменологічна редукція Е.Гуссерля, герменевтичне 

коло Г.Гадамера, деконструкція Ж.Дерріда, негативна діалектика Т.Адорно, 

епістемологія М.Фуко та ін. 

Феноменологія (Ф. Брентано, Е. Гуссерль, А. Мейнонг). Психоаналіз. 

Фундаментальна онтологія М. Гайдеггера. Німецька екзистенціальна філософія 

(К. Ясперс, М. Бубер). Французьке ніцшеанство (Ж. Батай, П. Клоссовські, М. 

Бланшо). Французький екзистенціалізм (Г. Марсель, Ж.-П. Сартр, С. де Бовуар, А. 

Камю). Філософська антропологія як напрямок у філософії (М. Шелер, Х. 

Плеснер, А. Гелен, Л. Бінсвангер, О. Ф. Больнов). Персоналізм. Неотомізм. 

Філософська герменевтика (Х.-Г. Гадамер, Е. Бетті, П. Рікер). 

Неопозитивізм (британський неореалізм, Л. Вітгенштейн, Віденське коло, 

Львівсько-Варшавська школа, Берлінська група). Аналітична філософія 

(Філософія буденної мови, Австралійський реалізм, філософія свідомості, мета-

етика, пост-аналітична філософія Р. Рорті). Постпозитивізм (К. Попер, Т. Кун, І. 

Лакатос, П. Фейерабенд). 

Неомарксизм (Д. Лукач, А. Грамші, Е. Блох). Неомарксизм Франкфуртської 

школи (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе, Е. Фромм, В. Беньямін, Ю. 

Хабермас). Х. Арендт. Ф. Джемісон. Постмарксизм. 

Структуралізм (Ф. де Соссюр, К. Леві-Стросс, Л. Альтюссер). П. Бурдьє. 

Постструктуралізм (Ж. Лакан, Р. Барт, М. Фуко, Ж. Делез, Ж. Дерріда, Ж. 

Бодріяр,  Ж.-Ф. Ліотар, Ю. Кристева). 

Філософія в епоху Постмодерна (Дж. Агамбен, С. Жижек, Дж. Ваттімо, П. 

Слотердайк, А. Бадью, Е. Северино, Ф. Ларуель). Ессекська школа дискурс-

аналізу. Спекулятивний реалізм. 

Тема 16. Історія філософії  в Україні 

      Джерела української філософської культури. Особливості типу 

української філософської парадигми . Міфоепічний світогляд проукраїнського 

етносу (ІХ—ХІ ст.). Філософський характер «Велесової книги». Становлення 

християнського світогляду на Русі. Двовір'я. Філософія Києво-Руської держави 
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(Х—ХІІ ст.). Становлення українського неоплатонізму XIV—XVI ст. (агіографія, 

ісихазм, ареопагітизм). 

      Братські школи. Острозький культурно-освітній центр. Українські 

полемісти. Києво-Могилянський колегіум (1632— 1701), Києво-Могилянська 

Академія (1701—1818).   Г. Сковорода — родоначальник української класичної 

філософії. Українське Просвітництво. Філософська культура українського бароко. 

     Академічна філософія в Україні XIX ст. Український романтизм 

(М.Гоголь, М.Костомаров,Т. Шевченко, П. Куліш, П. Юркевич). Київська 

екзистенційна філософія XX ст. (М.Бердяєв, Л. Шестов, В. Зеньківський). 

     Філософські ідеї в Україні в кінці XIX — на початку XX ст. 

(В.Антонович,    М. Драгоманов, О. Потебня, Л.Українка, М. Коцюбинський, М. 

Грушевський, В.Винниченко, В.Липинський, Д. Донцов). Філософія української 

діаспори (Д.Чижевський, І. Лисяк-Рудницький, О.Кульчицький та ін.). 

     «Культурне Відродження» 20-х років. Українське філософське 

Відродження 60-х років. Тисячолітня традиція української філософії (Х – ХХ ст.). 

Сучасний стан української філософії. Гносеологічні погляди П.Копнина, 

М.Тарасенко. Культуроцентризм В.Горського. О.Забужко і процес 

«деміфологізації» в сучасній філософській культурі України.  Переосмислення 

місця і значення української культури в філософських роботах М.Поповича. 

Філософський космос С.Кримського. Світоглядно-онтологічний напрямок  

сучасної української філософії (В.Шинкарук, В. Іванов, Є.Бистрицький, 

С.Пролеєв). Філософсько-антропологічна традиція (В.Табачковський, Н.Хамітов). 

Філософія діалогу (В.Малахов). Феноменологічний рух в сучасній українській 

філософії (А.Богачев, В.Кебуладзе, Н.Іванова-Георгієвська), школа системного 

аналізу в Одесі (А.Уйомов, Л.Терентьєва, А.Цофнас). 

Тема 17. Історія російської філософії 

Філософська думка епохи російського Просвітництва (XVIII ст.) 

Виникнення світської філософії (філософські погляди В.Н. Татищева, М.М. 

Карамзіна, А.Д. Кантеміра, М.В. Ломоносова). Формування двох напрямків 

професійної філософії в Росії (духовно-академічної та університетської).  

Філософія слов’янофільства: Вчення О.С. Хом’якова про соборність: 

гносеологічний і богословський аспекти. Філософські ідеї І.В. Киреєвського: 

релігійно-філософська антропологія та гносеологія (вчення про «цільне знання»). 

Філософські погляди К.С. Аксакова і І.С. Аксакова, Ю.Ф. Самаріна.  

Філософія російського західництва: Російський лібералізм, його зв’язок з 

консерватизмом. Філософія К.Д. Кавеліна  Б.М. Чичеріна. Революційний 

демократизм (різночинство). Еволюція філософських поглядів В.Г. Бєлінського. 

Філософія О.І. Герцена. Філософія М.Г. Чернишевського, його інтерпретація 

теорії «розумного егоїзму». Мислителі «школи Чернишевського»: М.О. 

Добролюбов, Д.І. Писарєв, М.О. Антонович.  

Філософія народницького руху і його основні філософські напрямки: 

анархістський (М.О. Бакунін), змовницький або бланкістський (П.М. Ткачов), 

революційно-просвітницький (П.Л. Лавров), ліберальний (М.К. Михайловський). 

Філософія «революційного анархізму» Бакуніна.  
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Основні напрями російського космізму: художньо-поетичний, 

філософський, природничий. Філософія «спільної справи» Н.Ф. Федорова. 

Космічна філософія і астросоціологія К.Е. Ціолковського. Філософські погляди 

В.І. Вернадського: ідея ноосфери.  

Консервативна філософія історії: Філософсько-історична концепція М.Я. 

Данилевського та циклічна («триєдина») модель культурно-історичного процесу 

К.М. Леонтьєва. 

Релігійно-філософські пошуки російської літератури: Проблема людини у 

творчості Ф.М. Достоєвського та особливості філософського мислення Л.М. 

Толстого 

Філософія й духовна еволюція В.С.Соловйова.  

Софіологія: основні ідеї філософії С.М. Булгакова та П.О. Флоренського  

Особливості російського екзистенціалізму та персоналізму: М.О.Бердяєв  

та есхатологічна філософія історії, філософсько-богословські погляди 

Г.В.Флоровського, парадокс як спосіб філософування  Лева Шестова. 

Інтуїтивізм в російській філософській традиції: «координаційна» теорія 

сприйняття М.Лоського, пізнання як інтуїція (інтуїтивістська гносеологія) 

С.Франк. 

Традиції російської філософії в еміграції. Основні закордонні центри 

російської філософії: Париж, Прага, Берлін, США. Філософсько-культурологічні 

та богословські традиції Новоросійського університету (Одеса) в еміграції (Н. 

Кондаков, П. Біциллі, Г. Флоровський). Філософсько-інтелектуальна спадщина О. 

Лосева, С. Аверинцева, М. Бахтина,  В. Бібіхина, С Хоружего. 

Тема 18. Онтологія як загальна теорія бутя. 

Виникнення і внутрішня логіка проблеми буття. Раціональна онтологія: Платон і 

Аристотель. Сучасна наука про рівні і форми виявлення буття. Класична 

онтологія та її фундаментальні проблеми. Типи онтологій: ідеалізм і матеріалізм, 

пантеїзм, монізм, дуалізм, плюралізм. Основні рівні буття (природне, соціальне, 

духовне). Основні онтологічні категорії, що розкривають зміст буття: матерія, 

ніщо, якість, кількість, міра, відношення, сутність, явище, річ, дійсність, 

можливість, необхідність, екзистенція, субстанція. Екзистенція як особливий 

спосіб буття. Поняття ― межової ситуації. Буття як реальність і абстракція.  

Буття світу як основа і передумова його єдності. Формування науково-

філософського поняття матерії. Філософський зміст категорії ― матерія. Основні 

форми буття. Буття речей, процесів і станів природи. Буття матеріального і 

ідеального. Рух як спосіб, простір і час як форми існування матерії. Основний 

понятійний базис сучасних концепції простору і часу. Субстанційна й 

релятивістська концепції простору і часу, їхнє світоглядне і методологічне 

значення. 

Тема 19. Проблема свідомості в філософії. 

Свідомість – предмет філософського дослідження. Поняття свідомості. 

Проблема свідомості в філософії і в науці та труднощі в її вирішенні. Ідеалізм і 

матеріалізм про свідомість. Проблема походження свідомості. Свідомість як 

найвища форма відображення. Багатоманітність феномена свідомості. Природа та 

структура свідомості. Три основні  сфери свідомості: чуттєве, раціонально-
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когнітивне та емоційно-вольове у структурі свідомості. Евристична і творча 

функції інтуїції. Поняття і форми суспільної свідомості. Свідомість як функція 

психічної діяльності людини. Ідеальність свідомості як головна її властивість. 

Свідомість та мова. Свідомість як сформований внутрішній світ суб'єктивної 

реальності. Несвідоме, свідоме і надсвідоме. 

Тема 20. Гносеологія як філософське вчення про пізнання. 

Теорія пізнання. Пізнання як специфічна форма відношення людини до світу. 

Об'єкт і суб'єкт пізнання. Соціокультурна детермінація пізнавального процесу. 

Основні складові пізнавальної діяльності: суб‘єкт і об‘єкт, мета і ціль, засоби та 

результат. Гносеологія та епістемологія. Сучасні концепції пізнання про 

можливості та межі пізнавального процесу. Багатоманітність його форм 

пізнавального процесу. Чуттєве та раціональне, емпіричне і теоретичне, 

інтуїтивне та дискурсивне у пізнанні. Пізнання як єдність відображення та 

творчості. Пізнання і знання. Проблема істини в теорії пізнання. Істина та правда. 

Істина як процес (об‘єктивність, абсолютність і відносність, конкретність істини). 

Істина і хиба, ймовірність і вірогідність. Питання про критерії істини. Знання і 

мудрість. Рівні знання: віра (гносеологічна віра — believe і релігійна віра - faith), 

гадка (доксичне знання), дискурсивне («епістемне») знання, «софійне» знання 

(мудрість). Істина монологічна (наукова, «епістемна») і поліфонічна 

(філософська, «алетейя»). Концепції істини.. Об'єктивність істини. Відносна і 

абсолютна істина. Проблема конкретності істини. Наукові факт і теорія 

Тема 21. Філософія та методологія. 

Співвідношення філософських, загальнонаукових і спеціально-наукових 

методів. Діалектика як метод філософського пізнання. Історичний і 

антропологічний аналіз, як методи філософського пізнання. Комплексність 

методу філософського дослідження як одночасного використання методів 

запозичених з різних предметних областей наукового вивчення. Рефлексія 

(звернення до основ), аналіз (розклад цілого на частини) і синтез (побудова цілого 

з результатів аналізу), як необхідні компоненти філософських досліджень. 

Абстрагування та ідеалізація в структурі філософського дослідження. 

Сучасна методологія пізнання. Сутність і структура методу як способу 

організації людської діяльності. Метод, методологія і методика в науці і 

філософії. Система сучасного методологічного знання та її рівні. Філософська, 

загальнонаукова та спеціально наукова методологія. Методологія науки: 

природничо-наукова і гуманітарно-наукова. Поняття наукового дослідження. 

Основні форми наукового пізнання: проблема, факт, ідея, гіпотеза, концепція, 

теорія. Основні методи наукового пізнання: спостереження, експеримент, 

порівняння, опис, вимірювання,  моделювання. Своєрідність методології 

суспільствознавчого пізнання. Роль філософії в методології соціально-

гуманітарного пізнання. Основні складові реалізації методологічної функції 

філософських понять: ідея – принцип, підхід – теоретична система – метод 

(методологія). Методологія пізнання як форма організації ефективної діяльності 

людини. Методологія прийняття оптимальних рішень. 

Тема 22. Розвиток науки і її емпіричний контроль. 
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Наукові революції: емпіричний і теоретичний рівні пізнання. Теоретична 

завантаженість наукового факту. Опис, пояснення і передбачення в наукових 

теоріях. Емпіричні методи наукового пізнання. Емпіричний контроль наукового 

знання: принцип верифікації (логічний позитивізм), принцип фальсифікації (К. 

Поппер). Категорії «річ», «властивість» і «відношення» в структурних моделях 

буття. 

Тема 23.  Соціальна філософія як теорія та методологія пізнання суспільства. 

Специфіка соціального пізнання. Поняття «соціального». Визначення 

предмета соціальної філософії. Гуманістична спрямованість соціальної філософії. 

Головні методологічні принципи соціальної філософії. Категорії та функції 

соціальної філософії. Соціальна філософія як методологія суспільних наук.  

 Історична генеза  предмета соціальної філософі до ХІХ ст.   

Сучасні соціально-філософські погляди: позитивістська соціально-

філософська проблематика (О.Конт, Г.Спенсер);  соціальна філософія марксизма 

(К.Маркс, Ф.Енгельс); психологічний напрямок (Л.Уорд, Г.Тард, В.Парето); 

неокантіанство (В.Віндельбанд, Г.Ріккерт); теорія соціальної дії М.Вебера; 

Т.Парсонс); теорія коловороту локальних цивілізацій (О.Шпенглер, А.Тойнбі); 

теоретична соціологія П.Сорокіна; емпірична соціологія та структурно-

функціональний аналіз ( Т.Парсонс, Р.Мертон); сучасна соціобіологія (З.Фрейд,  

К.Юнг, Е.Фромм,  Г.Маркузе);  технологічний детермінізм (Р.Арон, У.Ростоу, 

Д.Белл, О.Тоффлер, З.Бзежинський).  

Тема 24.  Суспільство як система. Природа і суспільство. 

     Соціум як історичний процес. Соціальне буття людини як реальний 

життєвий процес. Предметність, діяльність і спілкування — форми існування 

соціуму.  

     Суспільство як самоорганізуюча і саморозвиваюча система. Суспільство і 

природа як підсистеми об'єктивної реальності. Функціонування суспільства як 

природно-історичний процес. Географічне середовище і його роль в житті 

суспільства. Демографічні чинники суспільного розвитку. Поняття «ноосфера».  

      Сфери життєдіяльності суспільства. Економічне життя суспільства. 

Матеріальне виробництво і його особливості в інформаційному суспільстві. 

Сутність і соціальні наслідки НТР. 

     Поняття соціальної структури суспільства. Соціальна група. Середній 

клас. Соціальна структура традиційного, індустріального і інформаційного 

суспільства. Соціальна мобільність і соціальна стратифікація. Теорії соціального 

конфлікту (К.Маркс, Р.Дарендорф). 

 Етносоціальне буття суспільства ( етноси, народність, раси, нації). 

Національний характер, національна самосвідомість, національний дух, 

національна ідея. Національний менталітет. Проблема національного і 

загальнолюдського (націоналізм, інтернаціоналізм, космополітизм). Нація і 

національна мова. Антропологія українського народу. Расові ознаки (за 

Ф.Вовком). Українські типи людей: гегелівська людина, сковородинська людина, 

шевченківська людина (М.Шлемкевич).  

     Політичне життя суспільства. Політика як регулятивний механізм 

функціонування та розвитку соціуму. Політичні відносини та інститути. Держава 
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як елемент політичної системи. Особливості становлення української 

державності. Інститут влади. Влада і демократія. Проблеми розвитку демократії 

на сучасному етапі. Парадокси посттоталітарної свідомості. Право і мораль в 

системі нормативної регуляції. Права людини як філософська проблема. 

     Духовне життя суспільства. Духовні потреби, духовна діяльність, духовні 

цінності, духовні відносини. Суспільна та індивідуальна свідомість. Структура 

суспільної свідомості. Специфіка форм суспільної свідомості. 

Тема 25.  Філософська антропологія 

      Буття людини у світі природи. Специфіка людського буття. Природа як 

об'єктивне начало в самій людині. Буття людини як реальний процес її існування. 

Матеріальні основи буття людини. Буттєвість, свобода і творчість -- сутнісні 

характеристики людини. Творчо-трансцендентальна природа людського буття.    

Свобода, вибір, відповідальність — сутнісні засоби реалізації творчої 

життєдіяльності людського єства в процесі становлення людської особистості.   

     Цілепокладання як спосіб людської життєдіяльності, «неантизація світу» і 

практика. Антропосоціогенез. Проблема людського начала. Основні детермінанти 

її появи. Філософська проблема взаємовідношення душі і тіла людини. Плотська і 

духовна людина. Феномен тілесності. Тіло як носій бутійних змістів. Подолання 

бінарної опозиції духу і тіла. «Мова тіла». Духовнотворчі певні тіла. Тенденції до 

перетворення праці в гру. Орієнтація на тілесність сучасної цивілізації — вияв 

посилення міфологічного елемента в культурі. Воля, віра, почуття як прояви 

людського єства. Тема життя і смерті у філософії. Кінечність індивідуального 

існування людини. Сенс життя людини і людства. Соціальне буття людини як 

єдність індивідуального і суспільного буття. 

     Людина і особистість. Філософія особистості. Особистість як продукт 

соціального середовища, особливості її історичного розвитку. Типи особистості. 

Суспільна позиція особи, її соціальна роль і взаємодія із соціальною нормою. 

Історичні типи взаємовідносин особи і суспільства. Відчуження людини в 

сучасному суспільстві. Проблема оптимізації форм самореалізації людини. 

Людське буття як «співбуття». Проблема людської «самості». «Я» та «інші». 

Проблема інтерсуб'єктивності. Індивідуально-особистісне і соціально-

спільнотнісне. 

Тема 26.  Філософія культури і науки. 

     Символічний світ людини. Мова, праця, культура — форми символічного 

буття людини. Мова як вираз внутрішнього духовного світу людини. Феномен 

мови. Індивідуально-суспільна природа мови як основа комунікації. Єдність і 

багатоманітність мов. Філософія як мова. Символічна природа культури.        

     Людиномірна сутність культури. Культура як інобуття людського духу. 

Внутрішня культура і культура спілкування. Діалоговий характер культури. 

Загальнозначущість і елітарність культури. Типологія культур. Висока, народна, 

масова, елітарна культура. Субкультура. Маргінальна культура.   

     Культура і цивілізація. Багатоманітність культур і цивілізацій. 

Колоподібні і лінійні концепції розвитку цивілізації. Східна і західна моделі 

культури, їх взаємовпливи. Плюралізм сучасних культур і цивілізацій. Україна у 

світовому геополітичному просторі.      
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     Культура як ціннісне ставлення людини до світу. Світ чуттєво-емоційних 

переживань людини. Естетичні цінності людини. Краса як досконалість 

чуттєвого. Цінності практичного буття людини. Праця як цінність. Етичне начало 

людини. Етика добра. Етика технічної цивілізації. Свобода і відповідальність як 

цінності сучасної цивілізації. Феномен повноти людського життя. Гармонія 

вищих цінностей — добра, істини і краси — як ідеал людського буття. 

     Специфіка науки, її співвідношення з філософією і позанауковим знанням. 

Методологічні регулятиви розвитку наукового пізнання. Динаміка наукового 

знання: класична наука — некласична — постнекласична наука. Зміна наукових 

парадигм. Революції в науці. Гуманізація науки і сцієнтизація культури як 

тенденція сучасного соціокультурного дискурсу. 

Тема 27.   Аксіологія: цінність буття і стратегія майбутнього. 

     Аксіологія в системі культури. Цінності як визначальні характеристики 

людського буття. Людина в системі цінностей. Структура цінностей. 

Цінності як ядро духовного світу людини. Проблема суб’єктивного вибору. 

Цінність і ціль. Цінність і життєвий смисл. Компоненти ціннісного вибору: 

переживання, потреби, емоції, віра, воля, ідеал. Цінності як регулятор поведінки 

людини: нормотворча природа людських взаємин. Праця як цінність. 

     Базові цінності людського буття. Ціннісні орієнтації. Вищі духовні 

цінності. Істина, добро, краса. Поняття про духовну досконалість. Потреба в 

ідеалі. Проблема втілення ідеалу. Ідеал і утопія. 

Тема 28. Філософія історії 

     Історичні виміри людського буття. Філософія історії. Людина як суб'єкт 

історичного процесу. Особистість в історії. Варіативність історичного процесу. 

Поліваріантність історичного розвитку. Способи тематизації історичної 

реальності: соціальна історія, політична історія, історія повсякденності, історія 

ментальностей. 

      Проблема сенсу історії. Міфологічна і релігійна історична свідомість. 

Сакральна і профанна історія. Проекти світової історії. Аісторизм сучасної 

культурної історії. Модуси історичного часу. Тотальність модусу теперішності в 

сучасній цивілізації. Ідея кінця історії(Ф.Фукуяма). Постісторичний стан 

суспільства. Нові типи раціональності: взаємовідношення науки - філософії - 

релігії. Етика науки. Наука як влада і наука як комунікація.  

Тема 29.  Філософія та глобальні проблеми сучасності 

      Космічно-природна основа людського буття. Коеволюційні процеси 

розвитку людства. Людина як чинник розвитку біосфери. Ідеї В.Вернадського про 

ноосферу. Глобальні проблеми людства. Імперативи виживання людства: 

екологічний і моральний імперативи. 

     Стратегія людства в планетарному масштабі. Управління розвитком 

людства. Завдання переходу від техногенної до антропогенної цивілізації. 

     Постісторичне буття людства. Глобальне моделювання майбутнього. 

Плюралізм цінностей: проблема культурного порозуміння. Колізії людського 

самовизначення. Провідні ціннісні орієнтації людства на межі тисячоліть 

     Історичні виміри людського буття. Філософія історії. Людина як суб'єкт 

історичного процесу. Особистість в історії. Варіативність історичного процесу. 
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Поліваріантність історичного розвитку. Способи тематизації історичної 

реальності: соціальна історія, політична історія, історія повсякденності, історія 

ментальностей. Проблема сенсу історії. Міфологічна і релігійна історична 

свідомість. Сакральна і профанна історія. Проекти світової історії. Аісторизм 

сучасної культурної історії. Модуси історичного часу. Тотальність модусу 

теперішності в сучасній цивілізації. Ідея кінця історії(Ф.Фукуяма). 

 Постісторичний стан суспільства. Нові типи раціональності: 

взаємовідношення науки-філософії — релігії.  

Етика науки. Наука як влада і наука як комунікація 

 

3. Перелік питань вступного іспиту до аспірантури. 

1. Філософія в системі духовної культури і особливість її самовизначення. 

2. Основні проблеми філософії та специфіка їх вирішення. 

3. Будова системи філософського знання. 

4. Функції філософії. 

5. Основний зміст філософських категорій. 

6. Філософія як теоретична основа світогляду. 

7. Виникнення філософії та основні етапи розвитку філософської думки. 

8. Антична філософія. Рання грецька філософія (Досократики). 

9. Антична філософія. Класична еллінська епоха (Висока класика). 

10.  Загальна характеристика філософії софістів.  

11.  Філософія Платона.  

12.  Філософія Аристотеля.  

13.  Антична філософія. Елліністично–римська філософія. 

14. Середньовічна філософія та її проблеми: апологетика (західна і східна), 

патристика та схоластика.  

15. Особливості філософії епохи Відродження.                                   

16.  Філософія Нового часу: проблеми та персоналії. 

17. Внесок німецької класичної філософії у світову філософію. 

18. Сучасна світова філософія: загальна характеристика, основні течії та 

напрямки. 

19. Основні періоди розвитку філософії в Україні та їх специфіка.  

20. Сучасний стан української філософії.  

21.  Історія російської філософії: проблематика та напрямки. 

22.  Онтологія як загальна теорія бутя. 

23.  Проблема свідомості в філософії. 

24.  Гносеологія як філософське вчення про пізнання. 

25.  Співвідношення філософії та методології. 

26.  Розвиток науки і її емпіричний контроль. 

27.  Соціальна філософія як теорія та методологія пізнання суспільства. 

Специфіка соціального пізнання.  
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28. Історична генеза  предмета соціальної філософі до ХІХ ст.   

29. Сучасні соціально-філософські погляди. 

30.  Соціальне буття як об’єкт філософського аналізу. Природа і суспільство. 

31.  Філософська антропологія: предмет, завдання, основні напрямки та 

персоналії. 

32.  Філософія культури і науки. 

33.  Аксіологія: цінність буття і стратегія майбутнього. 

34.  Філософія історії як напрям філософського знання: історичне формування 

проблематики. 

35.  Філософія та глобальні проблеми сучасності 

36. Історичні виміри людського буття.  

37. Постісторичний стан суспільства.   

 

4. Критерії оцінювання знань  

 Оцінювання знань вступників до аспірантури із спеціальності 033 

«Філософія» виставляється відповідно до основних критеріїв та показників рівня 

знань. Вступний іспит до аспірантури зі спеціальності 033 Філософія проводиться 

у вигляді  усного опитування. Абітурієнт отримує білет, який містить три усних 

питання. Розподіл кількості усних питань відбувається у відповідності до 

змістовних частин програми вступного іспиту. 

Згідно з Правилами прийому до аспірантури, результати складання вступних 

іспитів оцінюються за 100-бальною шкалою: 

 90 –100 балів  - відмінно; 

 75 – 89 балів      - добре; 

 60 – 74 бали   -    задовільно; 

 0 – 59 балів    - незадовільно. 

Відповідь вступника оцінюється на „відмінно” (90 – 100 балів), якщо вона 

містить повне, розгорнуте, правильне та обґрунтоване викладення матеріалу; 

відображає чітке знання відповідних категорій, їх змісту, розуміння їх 

взаємозв’язку і взаємодії,  правильне формулювання тлумачень відповідних 

понять; демонструє знання різних поглядів щодо наукової проблеми; вміння 

використовувати теоретичні знання для розв’язання дослідницьких та практичних 

завдань у  складних та невизначених умовах; містить аналіз змістовного 

матеріалу, самостійні висновки вступника, формулювання та аргументацію його 

точки зору, яка логічно і граматично правильно викладена. 

Відповідь вступника оцінюється на „добре” (75 – 89 балів), якщо вона якщо 

вона містить повне, правильне та обґрунтоване викладення матеріалу; відображає 

знання відповідних категорій, їх змісту, розуміння їх взаємозв’язку і взаємодії,  

правильне формулювання тлумачень відповідних  понять; уміння 

використовувати теоретичні знання для розв’язання дослідницьких та практичних 

завдань у  конкретних умовах; при цьому не містить самостійного аналізу 

питання; або містить незначні неточності, які не впливають істотно на загальну 

характеристику того чи іншого явища (процесу тощо). 
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Відповідь вступника оцінюється на „задовільно” (60 -74), якщо вона є 

неповною, не містить усіх необхідних відомостей про предмет питання, є не 

зовсім правильною: наявні недоліки у розкритті змісту понять, категорій, 

закономірностей; не є аргументованою; викладена з істотним порушенням логіки 

подання матеріалу; містить багато теоретичних помилок; свідчить про наявність 

прогалин у знаннях вступника, який зазнає труднощів у використанні 

теоретичних знань для розв’язання дослідницьких та практичних завдань у  

конкретних умовах. 

Відповідь вступника оцінюється на „незадовільно” (0-59 балів), якщо 

вступник не відповів на поставлене запитання, або відповідь є неправильною, не 

розкриває сутності питання, або допущені грубі змістовні помилки, які свідчать 

про відсутність знань у вступника, або їх безсистемність та поверховість, 

невміння сформулювати думку та викласти її, незнання основних положень 

навчальної дисципліни, відсутність уміння використовувати теоретичні знання 

для розв’язання дослідницьких та практичних завдань у конкретних умовах. 

 

5. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

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

К.Генеза, 1996. - 369 с. 

2. Антисери Дарио и Реале Джованни. Западная философия от истоков до 

наших дней.  Античность. Средневековье. (1- 2) — С-Петербург: «Издательство 

Пневма»,  2003.  — 688 с.  

3. Баумейстер А. Вступ до філософських студій. –К., 2017. 238 с. 

4. Бойченко І.В. Філософія історії: Підручник. К.: Т-во «Знання», КОО, 

2000.  723 с. 

5. Войтов А.Г.Философия: Учебное пособие для аспирантов.  М., 2003.  

512с. 

6. Горський В.С. , Кислюк К.В.  Історія української філософії: підручник.  –К: 

Либідь, 2004. –488 с.. 

7. Грицанов А. Всемирная энциклопедия: Философия ХХ век / Главн. нуч. 

ред. и сост. А. Грицанов. – Мн.: Аст, Харвест, Современный литератор, 2002. – 

976 с. 

8. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І.,Бичко І.В., Бугров В.А. та 

ін.; за ред. Ярошовця В.І. —К.: Вид. ПАРАПАН, 2002.  774 с. 

9. Історія філософії Украіни. Хрестоматія: Навч. посїбник / Упорядники М. 

Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин,А. К. Бичко та iн. К.: Либідь, 1993. 560 с. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу:   

https://chtyvo.org.ua/authors/Tarasenko_M/Istoriia_filosofii_Ukrainy_Khrestomatiia/ 

10. Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора; Пер. з 

англ. В. Шовкун; Наук. ред. пер. О. Шевченко . – К.: Основи, 2003. 

11.  Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. Т.1. 

Научные руководители проекта: Барбара Кассен и Константин Сигов. К.: Дух і 

літера, 2009. – 576 с. – Язык укр. [Електронний ресурс]. Режим доступу:   

http://ru.duh-i-litera.com/evropejskyj-slovnyk-filosofij-leksykon-neperekladnostej-t-1/ 

https://chtyvo.org.ua/authors/Tarasenko_M/Istoriia_filosofii_Ukrainy_Khrestomatiia/
http://ru.duh-i-litera.com/evropejskyj-slovnyk-filosofij-leksykon-neperekladnostej-t-1/
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12. Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. Т. 2. 

Пер. с фр. – К.: Дух і літера, 2011. – 488 с. Язык укр. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу:  http://ru.duh-i-litera.com/evropejskyj-slovnyk-filosofij-2/ 

13. Крічлі С. Вступ до континентальної філософії/ Пер. с англ. В. Менжулін. 

К: Стілос, 2008. 152 с. 

14. Лешкевич Т.Г. Философия науки: Учебное пособие для аспирантов и 

соискателей ученой степени / Т.Г. Лешкевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. 

15. Лютий Т. Пригоди філософських ідей західного світу. Л.: ТЕМПОРА, 

2019. 384 с. 

16. Новая философская энциклопедия: в 4-х т. / Ин-т философии РАН; 

Научно – ред. совет: предс. В.С. Степин, заместители предс. А.А. Гусейнов, Г.Ю. 

Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. – М.: Мысль, 2001. 

17. Новейший философский словарь / Сост. А.А.Грицанов. – Минск., 1998. – 

896с. 

18. Основи практичної філософії. Кол.автор. Баймейстер А.О., Бойченко М.І., 

Кебуладзе В.І., Лой А.М.; За ред. Лоя А.М. –К.: Вид-во КНУ ім.. Т.Шевченка, 

2016. –400с. 

19. Рьод В. Шлях філософії: з XVII XIX ст. /Пер. с нем. В.М. Терлецького та 

О.І. Ведрова. К,:Дух- і – Літера, 2009. 388 с. 

20. Рьод В. Шлях філософії: XIX- XX ст. /Пер. с нем. М.Д. Култаєвої, 

В.Ф.Кебуладзе, В.М. Терлецького. К,:Дух- і – Літера, 2010. 368 с. 

21. София-Логос. Словарь. Аверинцев Сергей. К.: Дух і літера, 2005. – 

902 с. Язык рус. [Електронний ресурс]. Режим доступу:   

http://ru.duh-i-litera.com/sofyya-lohos-slovar/ 

22. Таран В. О., Зотов В. М., Рєзанова Н. О. Т 19 Соціальна філософія: Навч. 

посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 272 с. 

23. Тарнас Ричард .  История западного мышления ("Страсти западного ума") 

Перевод Т.А.Азаркович  Richard Tarnas. Passion of Western Mind (1991)  М.: 

КРОН-ПРЕСС, 1995. —448с. 

24. Уёмов А., Сараева И., Цофнас А. Общая теория систем для гуманитариев. 

– Warszawa: Wydawnictwo Universitas Rediviva, 2001. – 276 с. 

25. Філософія: ідеї, ідеології, персоналії: Ілюстрований енциклопедичний 

довідник / Укл. Ю.В. Омельченко. – К.: Ракша М.О., 2009. – 296 с. 

26. Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник / Авт. кол.: 

В.С.Горський, М.Л.Ткачук, В.М.Нічик та ін. – К.: Пульсари, 2002. – 224 с. 

27. Філософський енциклопедичний словник : энциклопедия / НАН 

України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; голов. ред. В. І. Шинкарук. - Київ : 

Абрис, 2002. - 742 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу:   

https://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_sl

ovnyk.pdf 

28. Філософія : хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. /за ред. 

акад. HA H України Л.В. Губерського. — 2-ге вид. , стер. — К. : Знання , 2012 . — 

621 с. 

29. Читанка з історії філософії: У 6 кн. / Під ред. Г. І. Волинки.- К.: Фірма 

«Довіра», 1993.— Кн. 6.: Зарубіжна філософія XX ст. / Під ред. Г. І. Волинки.— 

http://ru.duh-i-litera.com/evropejskyj-slovnyk-filosofij-2/
http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=bab7ddaa-f6b7-11e3-9766-90b11c31de4c
http://ru.duh-i-litera.com/sofyya-lohos-slovar/
https://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf
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239 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу:   

https://dneslovo.at.ua/_ld/1/122_chytanka_z_filo.pdf 

30. Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – 742 c. 

31. Філософія/ Фюрст М., Тринкс Ю./ Пер. с нім. В. Кебуладзе. К.:ДУХ І 

ЛІТЕРА, 2018.  544 с. 

32. Шевцов С. П. Курс лекций по истории философии. Часть 1. Античность и 

Средние века: Навчальний посібник / С. П. Шевцов. – Одеса: ФЛП 

«А.С.Фридман», 2009. – 330 с. 

 

Електронні інформаційні ресурси 

http://lib.onu.edu.ua/ Бібліотека ОНУ ім.І.І.Мечникова 

http://www.onu.edu.ua/ru/index.html Сайт ОНУ ім.І.І.Мечникова 

http://www.ognb.odessa.ua/ Біліотека ім. М. Горького 

http://www.nbuv.gov.ua/ Бібліотека ім. В.Вернадського 

http://lib-gw.univ.kiev.ua/ Бібліотека ім. Максимовича КНУ ім. 

Т.Шевченка 

http://www.filosof.com.ua/ Інститут філософії ім  Г.Сковороди 

http://www.inst-ukr.lviv.ua/ Інститут украіноведення  ім. І. 

Крип’якевича 

http://www.gilan.uar.net/nasu/hiuass.html Інститут української археографiї та    

джерелознавства  ім. 

М.С.Грушевського 

http://www.philosof.onu.edu.ua/ Сайт Філософського факультета 

ОНУ ім.. І.І. Mечникова 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dict.ht

ml 

Найвидатніші філософи світу та 

України  

http://www.philsci.univ.kiev.ua/UKR/index.h

tml 

Кафедра філософії та методології 

науки філософського факультету 

КHУ ім. Т.Г.Шевченко 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.

html 

Електронна бібліотека кафедри 

філософії та методології науки 

філософського факультету КНУ ім. 

Т.Г. Шевченко 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/lit-

bac.html  

Філософія (для бакалаврів 

природничих спеціальностей) 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/lit-

asp.html  

Література для підготовки до 

кандидатського іспиту аспірантів та 

пошукувачів природничих 

спеціальностей 

http://www.philosophy.ru  Філософія в Росії. Найбільш повне 

відображення філософії в Інтернеті 

російською мовою. Велика 

бібліотека філософських текстів. 

http://ihtik.lib.ru/index.html  Електронна бібліотека Іхтіка. Багато 

філософської літератури: книжки, 

https://dneslovo.at.ua/_ld/1/122_chytanka_z_filo.pdf
http://lib.onu.edu.ua/
http://www.onu.edu.ua/ru/index.html
http://www.ognb.odessa.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://lib-gw.univ.kiev.ua/
http://www.filosof.com.ua/
http://www.inst-ukr.lviv.ua/
http://www.gilan.uar.net/nasu/hiuass.html
http://www.philosof.onu.edu.ua/
http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dict.html
http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dict.html
http://www.philsci.univ.kiev.ua/UKR/index.html
http://www.philsci.univ.kiev.ua/UKR/index.html
http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html
http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html
http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/lit-bac.html
http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/lit-bac.html
http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/lit-asp.html
http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/lit-asp.html
http://www.philosophy.ru/
http://ihtik.lib.ru/index.html
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автореферати, дисертації, статті, 

збірники матеріалів конференцій і 

дуже багато підручників по 

філософії.  

http://www.i-u.ru/  Російський гуманітарний інтернет-

університет 

http://plato.stanford.edu/  Філософська енциклопедія 

Станфордського університету. 

(Англійською мовою). 

http://www.utm.edu/research/iep/  Філософська Інтернет- енциклопедія. 

(Англійською мовою). 

http://rw.web.ur.ru/ph_main.html  Словник термінів по філософії 

(російською мовою) 

http://www.uct.kiev.ua/~sofi/  Центр практичної філософії 

http://elenakosilova.narod.ru/l.html  Підбірка посилань на філософські 

сайти і бібліотеки. 

http://www.archives.gov.ua/  Офіційний веб-портал Державної 

архівної служби України 

http://www.ji-magazine.lviv.ua/index.htm   

 

Незалежний культурологічний 

часопис «Ї» є недержавною 

громадською організацією, що 

досліджує проблеми культурології, 

політології, філософії. Головними 

напрямами її діяльності є вивчення 

міжетнічних стосунків, проблем 

цивілізаційних розламів і 

адміністративних кордонів, 

формування европейської 

ідентичности і питань европейської 

інтеграції, сучасного політичного 

дискурсу. 

 

http://www.i-u.ru/
http://plato.stanford.edu/
http://www.utm.edu/research/iep/
http://rw.web.ur.ru/ph_main.html
http://www.uct.kiev.ua/~sofi/
http://elenakosilova.narod.ru/l.html
http://www.archives.gov.ua/
http://www.ji-magazine.lviv.ua/index.htm
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