


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма  фахового  випробування  з  філософії  для  навчання  за  освітнім  рівнем  перший
(бакалаврський)   галузі  знань  03  «Гуманітарні  науки»  спеціальність  033  «Філософія»  (на  основі
здобутого  освітньо-кваліфікаційного  рівня  «молодший  спеціаліст»  за  іншою  спеціальністю) є
нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка. Програма призначена для
абітурієнтів,  що  вступають  на  навчання  на  другий  курс  (з  нормативним  терміном  навчання)  на
вакантні місця. 

Програма  розроблена  кафедрою філософії  Історико-філософського факультету  відповідно  до
Правил прийому до Київського університету імені Бориса Грінченка в 2017 році, базується на змісті і
вимогах  освітньо-кваліфікаційної  характеристики  та  освітньо-професійної  програми  фахівця
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спорідненої спеціальності. 

В  програмі  фахового  випробування  з  філософії  для  зазначеної  категорії  абітурієнтів
визначаються:

- кваліфікаційні вимоги до знань і умінь абітурієнтів;
- рівні оцінювання знань і умінь абітурієнтів;
- рекомендований  перелік  питань  до  фахового  випробування  з  філософії  для  навчання  за
освітнім  рівнем  першим (бакалаврським).

2. Методичні рекомендації до проведення фахового випробування з філософії

Мета фахового випробування з філософії – встановити рівень фахової готовності абітурієнта до
навчання за  освітнім рівнем першим (бакалаврським) згідно із засвоєною їм освітньо-професійною
програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю.

Фахове випробування  з  філософії  організує  і  проводить  фахова атестаційна  комісія.  Фахове
випробування проводиться в аудиторії у формі вступного випробування за рекомендованим переліком
питань. 

Фахове випробування проводиться  таким чином,  щоб його тривалість  не перевищувала 0,25
години на одного вступника.

Результати фахового випробування з філософії оцінюється за 100-бальною шкалою, за якими
формується рейтинг абітурієнтів.

3. Кваліфікаційні вимоги до знань і умінь абітурієнтів

Під час проходження фахового випробування з філософії абітурієнт повинен показати знання 

 знання фактичного філософського матеріалу;

 обізнаність з понятійно-категоріальним апаратом філософської науки.

і продемонструвати вміння:

 аналізувати першоджерела.

Зміст програми вступних іспитів.



ФІЛОСОФСЬКА ПРОПЕДЕВТИКА
Поняття  світогляду:  етимологія,  значення  і  зміст  терміна.  Життя  і  світогляд.  Світогляд  як

система  поглядів,  знань,  цінностей,  вірувань  і  переконань.  Чуттєво-емоційні  та  вольові  елементи
світосприйняття  і  світовідношення.  Радість  і  задоволення,  добро  і  краса  як  вартісний  аспект
світогляду.  Предметно-світоглядне  відношення:  світ-людина-суспільство.  Особливості
повсякденного,  асортеричного,  аподиктичного,  теоретичного  і  наукового  знання  у  структурі
світогляду. Світогляд як основа розуміння і поведінки. Міфологічні та релігійні елементи світогляду.
Роль  символічного  у  житті  людини.  Розрізнення  родів  світогляду  за  Дільтеєм.  Буденний  і
теоретичний світогляд, його рівні і типи. Особисте, індивідуальне, загальне і суспільне у світогляді.
Національна культура у cвітоглядній мотивації дії. Світогляд як духовно-практичне освоєння світу.
Основні функції  світогляду: розуміння, оцінювання, праксеології.  Філософія як теоретичний вираз
світоглядного ставлення до світу і теоретична форма самосвідомості людини.

Світогляд та філософські ідеї у культурах Стародавнього Сходу. 
Виникнення  писемності  як  умова  нагромадження  суспільного  досвіду  і  передумова

поширення  знань.  Значення  осілого способу життя  і  міського поселення.  Роль  жерця  і  писаря  у
хліборобських цивілізаціях цивілізаціях Стародавнього Єгипту і Месопотамії. Світоглядна концепція
солярного  монотеїзму.  Основні  світоглядні  ідеї  культури  Месопотамії.  Проблеми  морального
самовдосконалення людини. 

Становлення  філософської  думки  в  Індії:  ведична,  епічна  і  схоластична  епохи.  Головні
світоглядні  ідеї  філософського  мислення  Індійської  цивілізації.  Класичні  філософські  школи
Стародавньої Індії.

     Філософська думка у Стародавньому Китаї. Основні філософські школи: конфуціанство,
даосизм,  легізм.  Філософія  і  суспільне  життя.  Софійність  як  особливість  східної  філософської
парадигми.

Досократівська  доба  античної  філософії.  Натурфілософія:  від  хаосу  до  космосу. Проблема
першооснови буття. Філософія як розперсоніфікація світу. Джерела античного космоцентризму. 

Відкриття Логосу й обґрунтування раціональної теоретичної аргументації. 
Сократ і класична антична філософія.
Епістемологічна основа західної парадигми мислення і життя.
Основні  функції  філософії:  критична,  пізнавальна,  онтологічна,  ціннісно-регулятивна,

світоглядна, інтегративна, прогностична, методологічна, практична, виховна, соціально-культурна.
Відношення  «світ  –  людина  –  суспільство»  як  світоглядне  підґрунтя  предмету  філософії.

Розперсоніфікація світу і природи як чинник раціонального обґрунтування і розуміння. Народження
філософії як шлях від міфу до логосу. Критична функція філософії.

      Класичні  і  некласичні  аспекти еволюції  предмету філософії.  Субстанція  й онтологія.
Епістемологія  (гносеологія)  аксіологія,  логіка,  антропологія,  як  складові  предмета  філософії.
Матеріалізм – спіритуалізм (ідеалізм). Теїстичний аспект філософування.

     Буття та його структура. Річ і слово. Мінливість, сталість і рух. Простір і час. Множинність,
дискретність і єдність. Монізм, дуалізм, плюралізм. Спіритуалізм і матеріалізм. Теїзм і метафізика.
Онтологічна функція філософського мислення.

     Гносеологія і  епістемологія:  головні  проблеми.  Природа знань. Мислення і  свідомість.
Проблема та критерії істинності знань. Поняття раціональності як норми філософського мислення.
Проблема меж розуму й раціонального філософського тлумачення. Відмінність між раціональними,
нераціональними та ірраціональними міркуваннями. Емпіризм і раціоналізм. Досвід.

Аксіологія.  Морально-етична  складова  предмету  філософії.  Природа  світоглядно-
філософського  фундаменталізму. Філософія  і  релігія  –  особливості  взаємин.  Віра  і  переконання.
Філософія і наука: спільні риси і відмінності. Проблема неметафізичного мислення і філософії.

Свідоме  життя  і  людська  суб'єктивність.  Розум,  воля,  емоції  як  компоненти  людської
суб'єктивності. Ерос як пристрасть. Аналіз феномену чуттєвості у різних культурах. Життя і смерть
як умови самоусвідомлення. Поклик до самовдосконалення. Покликання людини виносити судження:
від правди до блага і краси. Гідність людини.

Людина  як  суб’єкт  оцінювання  і  самоздійснення.  Персональний  і   трансперсональний
характер цінностей та їх духовно-практичні спонуки. Визначення цінностей, їх структура і роль в
дійсності. Ієрархічність та бінарність цінностей. Вітальні, соціальні і духовні цінності.



 Цінності в суб'єктивному світі людини: цілісна структура особистості. Самооцінка – основа
особистого “Я”. Сенси буття особистості. Свобода – як фундаментальна цінність буття особистості.
Цінність  як  передумова  свободи  вибору.  Виміри  свободи:  свобода  і  необхідність;  свобода  як
самостримання, самообмеження і самопожертва; свобода як вседозволеність і сваволя (Х.Ортеґа-і-
Ґассет);  свобода  як  вибір  і  відповідальність;  ''втеча  від  свободи''  (Е.Фромм);  свобода  як  джерело
самоздійснення людини та засіб самоствердження. 

Основні  функції  цінностей.  Етика  як  теорія  і  практика  моральних  цінностей.  Естетика  як
сприйняття прекрасного і його теорія.

Культура і суспільне життя як здійснення вартостей.  ''Малоросійство'' як світоглядне явище
браку інтелектуальної і моральної волі: проблема культурного укорінення.

 Особливості філософського мислення. Мудрість і філософія. Філософія як теоретична форма
світогляду  й  теоретична  основа  самосвідомості.  Філософія  і  метафізика:  вади  світоглядного
визначення філософії. Чи можлива філософія як метафізика? (І. Кант). 

  Класичні  визначення філософії  за  Платоном,  Арістотелем,  Кантом.  Статус філософського
знання серед інших дисциплін.

Визначення  філософії  з  погляду:  етимологічного  гностичного,  світоглядно-теоретичного
(софійного),  предметного (епістемологічного),  сайєнтичного,  антисайентичного,  антропологічного,
екзистенціального, семіотичного.

Відношення «Я – Інший» як основа антропологічної рефлексії.  Антропологічний поворот у
філософії. Філософія як мистецтво жити.

 Дефініції  філософії.  Філософія  як  духовне  і  розумове  ''повноліття''  і  як  ''інтелектуальне
змагання з дійсністю''.  Людина – філософ.

   Основні  функції  філософії  та  її  суспільна  спрямованість.  Гуманістичний  дух філософії.
Філософія в системі культури людства та її національні особливості. Українська ідея та особливості
української філософії.

      Тема людини у філософії.  Поняття життєвого світу людини: проблема життя і смерті.
Взаємодія  життєвих  інстанцій:  біотичної  з  її  потягами  і  гонами,  соціальної  з  її  настановою  на
взаємодію, та духу з його здатністю до аскези. 

      Людина  –  політична  тварина.  Людина  як  вільна  істота  з  потребами  вкоріненості  і
трансценденції.  Індивід – особа – персона. Антропоцентризм: позитивна і негативна антропологія.
Людське  буття  та  людські  звершення.  Світогляд  зарозумілості  та  проблема  обожнення  людини:
застереження М. Шеллера і Ж. Марітена. Ч. Тейлора про «три хвороби» нашого часу.

      Цинічний розум як форма хибної свідомості. Що таке свідоме життя? Турбота про Іншого
як основа людського буття. Судьба і доля. Людина перед викликом глобалізації.

      Сенс життя.  Феномен безсмертя.  Людина перед потребою визнання,  самоздійснення і
любові.  Свобода  як  право  людини  за  її  народженням.  Свобода  і  відповідальність  як  базові
передумови людяності. Призначення людини. 

      Людина  і  людство.  Поняття  ідентичності  та  автентичності  особи.  Соціальна  роль  і
гендерна  рівність.  Культура  як  форма  взаємодії  людини  і  світу.  Захист  прав  і  свобод  людини.
Планетарна єдність людей.

      Різновиди  філософської  антропології:  соціальна,  структурна,  культурна,  політична,
релігійна, педагогічна. 

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

Специфіка історико-філософського знання

Предмет  і  завдання  історії  філософії  як  науки.  Історія  філософії  як  процес  пізнання  та
вирішення науково-філософських проблем. Методологічні засади і принципи історико-філософського
дослідження.  Історіографія  історії  філософії.  Філософський  текст  як  об'єкт  наукової  рефлексії.
Історико-філософський  факт  і  способи  його  тлумачення.  Особливості  інтерпретації  в  історико-
філософському дослідженні та її місце і роль  в історико-філософському знанні. Історичні концепції
історії  філософії  як  специфічної  форми  наукового  знання.  Співвідношення  історії  філософії  і
філософії. Значення історико-філософського знання для розвитку наукового пізнання і філософії.



Становлення і розвиток філософії в країнах Близького Сходу, Індії та Китаю

Єгипетська  філософія.  Джерела.  Староєгипетська  міфологія.  Початки  наук.  Проблема
людини. Вчення про Бога. Космогонія.

Філософія країн близького Сходу:  Вавілон і Ассірія.  Шумерська міфологія.  Релігія семітів.
Аркадо-вавілонська міфологія. Початки наук. «Бесіда пана і раба».

Індійська  філософія доби  брахманів.  Історичне,  природнє  і  етнокультурне  багатоманіття
давньоіндійської  цивілізації.  Соціальна  структура  Стародавньої  Індії.  Варни.  Ведичний  період.
Стилістичні особливості ранніх вед. Чотири групи текстів ведичної літератури: Рігведа – «Веда гімнів»,
Самаведа – «Веда співів», Яджурведа – «Веда жертовних формул», Атхарваведа – «Веда заклинань».

Загальна характеристика систем брахманізму: визнання авторитету вед, домінування сакрального
моменту  над  когнітивним,  специфіка  літератури сутр,  віра  в  перевтілення  і  звільнення  (мокшу)  від
земних страждань.

Філософія в Упанішадах.  Формування в ранніх упанішадах основних філософських категорій.
Відображення  моральних  проблем  в  упанішадах:  проблеми  зла  і  страждання,  мокши,  карми  і
майбутнього  життя  як  воздаяння.  Основні  культурні  пам’ятки  епічного  періоду  Стародавньої  Індії:
«Махабхарата», «Рамаяна», «Закони Ману».

«Бгаґавадґіта» як синтез релігійних і філософських ідей: трансформація брахманізму, вчення про
належну дію, йогу, вчення про істинне знання. Відношення «Бгаґавадґіти» до інших систем.

Філософська система чарвака-локаята. Філософія джайнізму. Метафізика джайнізму: субстанція
і якість, джива і аджива, матерія і час, атомістична теорія. Теорія пізнання і логіка. Етика джайнізму («три
перлини»).  Особливості  джайнізму як релігійної  доктрини.  Виникнення буддизму,  три сходинки його
еволюції. Каноніка («Трипітака» раннього буддизму). Етика буддизму і її психологічна основа.

Ортодоксальні індійські вчення. Система ньяя. Історична періодизація,  література, засновники.
Логіка ньяя – науки про правильне пізнання світу шляхом доведення. Чотири умови всякого пізнання:
суб’єкт, об’єкт, засоби і результат пізнання. Співвідношення інтуїції і логіки і процесі пізнання.

Філософські  ідеї  школи  вайшешики.  Історія  виникнення,  література,  засновники.  Відношення
вайшешики й інших шкіл (ньяя, буддизму, джайнізму). Категоріальне розроблення теорії створення й
пізнання:  проблема  субстанції,  якості,  діяння,  спільності,  особливості  і  т.п.  Одкровення  і  логічний
умовивід як єдині джерела пізнання. Проблема індивідуально «Я» і багатообразності душ. Фізика, теорія
дев’яти субстанцій й атомістика вайшешиків. Теорія створення світу, відношення до Бога й етика.

Філософські  ідеї  санкхьї.  Проблема історичної періодизації  і  література.  Санкхья і  упанішади,
санкхья і буддизм, санкхья і «Махабхарата». Метафізика санкхьї і теорія причинності. Пракріті і гунни.
Пуруша як істинне «Я». Питання розвитку Всесвіту. Доктрина звільнення від страждань і проблема буття
Бога.

Патанджалі  як теоретик класичної  йоги.  Йога і  упанішади.  Вчення про свідомість,  проблеми
самадхи  та  нірвани.  Метафізичні  і  психологічні  проблеми  йоги.  Вісімкові  засоби  йоги  і  проблема
морального шляху людини. Йога і санкхья – загальне і специфічне. Йога як психотехніка.

Філософські  ідеї  міманси.  Література  і  основоположники.  Міманса  і  веди.  Трансцендентне
значення дгарми – як центральна проблема міманси. Реальність світу як єдина можлива умова досвіду і
життя. Вісім категорій і дев’ять субстанцій, що відображають природу реальності. Пізнання: сприйняття,
висновок, письмове свідчення, несприйняття як способи досягнення дійсності. Проблема «я». Реалізм в
розумінні  світу  і  його пізнаваності.  Проблема  мокши як  стану  атмана.  Історико-культурне  значення
вчення міманси.

Виникнення веданти: її джерела. Вчення про Брахмана як незнищенної сутності слова. Розвиток
вчення про Брахмана, його пізнання і вивільнення. Філософські ідеї адвайти-веденти Шанкари. Вчення
про світ і його пізнання. Проблема чистого Брахмана як свідомості. Феноменальність світу і шести форм
вірогідності  його пізнання.  Тотожність  Атмана  і  Брахмана  як  відображення  істинної  сутності  світу.
Брахман як сутність світу. Моральні ідеї і проблеми карми, мокши і майбутнього життя.

Буддистська філософія Індії. «Дгарма» як центральне поняття буддистської філософії. Вчення про
чотири шляхи до істини Будди. Теорія карми, сансари, заперечення безсмертя душі, свободи волі, Бога як
творця  Всесвіту. Буддистська  концепція  причинності.  Етика  буддизму  та  її  відношення  до ведичної
традиції. Буддистська йога. Буддизм як релігія. Вплив буддизму на філософію і культуру Індії.

Філософія  вайбгашіків.  Заперечення  сутр  і  визнання  Абхідгарми  як  єдиного  авторитетного
джерела.  Об’єктивна  і  суб’єктивна  класифікації  об’єктів  буття.  Принцип  можливості  пізнавальної



діяльності.  Школа саутрантиків. Визнання авторитета сутр. Засновники школи. Принцип миттєвої дії.
Проблема творення світу, Бога й нірвани.

Філософія мадг’ямаків. Феноменалізм і теорія відношень, досвід пізнання як ілюзія, що виникає з
відносин.  Дві  істини:  емпірична  і  трансцендентальна.  Проблема  нірвани  як  абсолюту  і  шести
трансцендентних чеснот. Основні ідеї школи йоґачара. Джерела і засновники школи. Проблема нірвани як
звільнення від ілюзій, що приймають форму об’єктів. Види нірвани.

Релігійні та натурфілософські витоки філософії в Китаї. Китайська Піднебесна як один з типів
цивілізації.  Людина  і  суспільство  в  системі  західних  і  традиційних  східних  цінностей.  Поняття
китайської філософії,  її  місце в світовій філософії.  Історія вітчизняного і українського китаєзнавства.
Основні види релігійних уявлень в Стародавньому Китаї: тотемізм, анімізм, культ мертвих, культ предків,
культи Неба і Землі. Перші натурфілософські ідеї. Уявлення про «п'ять стихій», полярні сили Інь і Ян.

Філософська  ієрогліфічна  система  «І-цзін» («Книги  Перемін»).  Своєрідність  ієрогліфічної
писемності. Час створення «І-цзін» і три покоління досконаломудрих. Основні категорії «Книга Перемін»
– закладання  основ  китайської  філософії.  Триграми.  Гексаграми.  Онтологія  і  діалектика в  структурі
гексаграм. Відображення ідеї ситуації та її розвитку в поєднанні і порядку розташування рис гексаграми.
«І-цзін» в оцінках східної і західної науки – від «книги ворожінь» до «філософського трактату».

Другий шар «І-цзін»: філософські коментарі («Десять крил»). Їх склад і час написання. Проблема
авторства. Роль у становленні концепції дуальної природи космосу і людського суспільства; поняття «Тай
цзи»,  ідея  всезагального  «Шляху»  («Дао»).  Три  філософських  суб'єкти  в  «Книзі  Перемін»:
«досконаломудра  людина»,  «шляхетний  чоловік»  і  даоська   досконала  людина.   Роль  ідей  «Книги
Перемін» в розвитку китайської класичної філософії.

Поняття  «філософська  школа».  Критерії  виокремлення  шкіл  в  китайській  філософії.  Шість
основних шкіл за версією Сима Таня: їх характеристика. Взаємопроникнення положень одних шкіл в
інші, синтетичний характер китайської філософії. Натурфілософія (Інь-Ян Цзя).

Світоглядна класифікація даосизму, місце і роль даосизму в системі давньокитайської філософії.
Лао-цзи, філософська автобіографія. Проблема авторства «Дао де цзін». Співвідношення природньості і
штучності у Лао-цзи. Тотожність досконаломудрої людини і Дао. Досконаломудра людина і Піднебесна.
Підготовка Піднебесної до гармонізації. Досконаломудра людина у ролі вождя Піднебесної. Військова
доктрина Лао-цзи.

Класичне конфуціанство. Конфуцій, біографія філософа. Авторство «Лунь юй». Місце Конфуція в
соціоприродній  вертикалі  Піднебесної.  Конфуцій  в  якості  досконаломудрої  людини  й  хранителя
культури.  Дао  і  Де  Конфуція.  Шляхетний  муж  –  конфуціанський  ідеал  діяльнісного  і  міркуючого
суб’єкту. Дао шляхетного мужа. Шляхетний муж в статусі філософа, політика, законодавця моральних
норм, ідеального правителя стародавності. Перспектива духовного удосконалення людини, розширення
Дао людиною. «Лунь юй» і китайська культура.

Моїзм.  Мо-цзи, засновник філософської  школи і організації  моїстів,  філософ, державний діяч,
дипломат. Критика існуючого суспільного порядку. Принцип: «за економію у витратах». Таза «шанування
талантів» – одна з умов існування справедливості. Критерії належного соціального порядку. Причини
утворення верств. Заперечення агресивних війн за умови збереження надійної оборони держави. Критика
конфуціанського традиціоналізму, ритуальності. Небо як вищий зразок справедливості і добра. Воля неба
– критерій розмежування добра і зла. Вчення Мо-цзи про пізнання. Предмет пізнання, роль практичного
досвіду. Три критерії істинного знання: підстава, джерело, застосовність. Внесок пізніх моїстів і вчення
про пізнання. Вчення про метод отримання істинного знання і способах його застосування. Сім методів
розмірковування.

Школа закону (Фа Цзя) – леґізм. Семантика терміна фа. Світоглядна кваліфікація легізма з точки
зору його належності до філософії. основні представники легізму й письмові джерела його вчення. Мета
легізму – побудова сильної держави, шляхом укріплення державного апарату й розвитку землеробства.
Основний принцип – рівність  всіх  перед законом.  Три  основних  напрямки (теоретичних принципи)
легізму: принцип управління за допомогою законів (фа); принцип влади, сили, авторитету (ши); принцип
методу, мистецтва управління (шу). Економічна й політична програма Шан Яна.

Школа імен (Мін Цзя). Головні представники. Постановка й рішення питань про форми, способи
та закономірності мислення  і пізнання. Теоретичне розробляння основ формальної логіки. Два напрямки
всередині школи імен: «школа подібностей і відмінностей» і «школа відділення твердого і білого».

Становлення і розвиток філософії в античному світі



Культурно-історичний  простір  розвитку  античної  цивілізації.
Формування  полісу  і  його  значення  в  античній  історії.  Економічні  та
політичні  обставини.  Антична  демократія.  Релігійне  життя;  Грецька
міфологія як духовний феномен.

Гомер і його космогонія та теогонія. Соціоантропоморфізм. Проблема долі.
Гесіод. Проблеми космогонії та теогонії у поемах Гесіода «Теогонія», «Праці і дні». Від хаосу

до  космосу.  Етичний  елемент  у  поемах
Гесіода. Проблема першопочатку. Значення епічної поезії як передфілософії. Орфізм  і  його
міфічна концепція творення світу. Орфічний міф про Діоніса-Загрея і його творення Зевсом людини
із попелу. Філософські рефлексії орфіків та їх значення для подальшого розвитку філософії.

Лірична  поезія.  Відкриття  людської  індивідуальності  і  духовного  світу.  Значення  грецької
лірики для формування філософського мислення.

«Сім мудреців».  Феномен мудрості  і  її  змістові  рамки.  Етико-філософські  рефлексії.  Образ
мудреця.

Східний елемент і його значення для формування старогрецької філософії.
Періодизація  філософії  у  Стародавній  Греції.  Вплив  античної  філософської  традиції  на

європейську духовну культуру.
 Формування старогрецької філософії. Докласична філософія: 
Іонійська (мілетська) філософія природи – перший філософський напрямок.Фалес із Мілету.

Особа  Фалеса  (640-546  рр.  до  Р.Х.).  Що  є  філософування?  Початкові  філософські  рефлексії.
Проблема  першопочатку:  «Усе  з  води».Гілозоїзм.  Поняття  «фісіса»  як  об'єкта  філософських
розмислів.Змістосновних афоризмів Фалеса. Історична оцінка діяльностіФалеса.  Анаксімандр (610-
546 рр. до Р.Х.). Життя і діяльність. Апейрон – першопочаток всього, його характеристика. Твір «Про
природу».  Виникнення  світу.  Космогонія  і  космологія.  Походження  життя.  Наукові  здогадки
Анаксімандра.  Створення  першої  географічної  карти  і  небесного  глобуса.  Оцінка  Арістотеля.
Світовий закон справедливості. Історична оцінка діяльностіАнаксімандра.  Анаксімен (585-528/5 рр.
до  Р.Х.).  Повітря  –  першопочаток  існуючого.  Механізм  творення  тіл.  Принцип  згущення  і
розрідження, Космогонія. Метеорологічні погляди. Єдність мікро- і макрокосмосу. Гегелівська оцінка
Мілетської філософії. Натурфілософська традиція і подальший розвиток античної філософії.

Геракліт  із  Ефесу:  життя  і  діяльність.  «Темний»  філософ.  Метафоричний  стиль
філософської мови. Першопочаток: «Усе із вогню». Ріка – образ дійсності. Принцип: «Усе тече – усе
змінюється». Діалектика. «Принцип боротьби» («війна – батько усього»). Гармонія протилежностей.
Вчення про Логос (розум) світу і його функції. Світ як космос. Людина –  мікрокосмос. Логос душі.
Етичні  рефлексії.  Гносеологічні  ідеї.  Пізнання  як  процес.  Оцінка  Арістотеля  і  Гегеля.  Історичне
значення філософії Геракліта.

Італійська філософська школа. Піфагор і піфагорейський союз.  Піфагор (570-496 рр. до Р.Х.).
Особа мислителя. Джерела піфагореїзму. Орфізм. Піфагорейський союз і піфагорейський спосіб жит-
тя.  Дефініція  філософії.  Число як першо початок і  основа буття.  Число і  звук,  (акустика).  Теорія
музики. Містика чисел. Вчення про протилежності. Ідея міри та гармонії. Джерело гармонії. Космос і
його побудова. Космологічні здогадки Піфагора. Вчення про душу. Метемпсихоз (переселення душі).
Теорія  пізнання.  Етика.  Політичні  ідеї.  Піфагорейська  традиція  і  подальший  розвиток  античної
філософії. Послідовники Піфагора: Філолай із Кротона, Алкмеон Кротонський, Гіппас із Метапонту,
Архит  Тарентський.  Піфагор  і  Платон.  Історичне  значення  піфагореїзму  для  розвитку  світової
філософії і науки.

Елейська філософська школа.  Духовні витоки філософії елеатів.  Ксенофан із Колофону  (570-
480 рр. до Р.Х.). Філософська поема «Про природу». Критика антропоморфізму. Теологічний монізм
Ксенофана. Ідея єдиного бога. Онтологічні пошуки. Гносеологічні рефлексії. Неабсолютний характер
людського знання. Відносність істини. Перша спроба абсолютизації раціонального способу пізнання.
Ксенофан і подальший розвиток елеатизму. Парменід із Елеї (540-480 рр. до Р.Х.). Життя і творчість.
Філософська поема «Про природу». Онтологічні рефлексії; відкриття буття. Буття і небуття. Головні
характеристики  буття.  Принцип  тотожності  буття  і  мислення.  Розходження  з  іонійцями  і
Гераклітом. Теорія  пізнання  Парменіда.  Два  шляхи  пізнання:  «шлях  істини»  і  «шлях  людських
уявлень»  (картина  світу  «докса»).  Абсолютизація  розумового  та  недовіра  чуттєвому  пізнанню.
Становлення засад раціоналізму і метафізики. Співвідношення істинного і неістинного світів. Оцінка



філософії  Парменіда  Гегелем  і Хайдеггером.  Філософія  Парменіда  у  контексті  розвитку  світової
філософії.  Зенон з Елеї (490-430 рр. до Р.Х.) та суть його вчення. Народження діалектики. Апорії
Зенона і їх функціональне навантаження. Суть апорій: «Дихотомія», «Ахілл швидконогий», «Стріла»
і  «Стадій».  Заперечення  істинності  чуттєвого  пізнання.  Формування  логічної  проблематики  у
філософії Зенона. Аргументи Арістотеля проти Зенона. Апорії Зенона і сучасні проблеми логіки і
математики. Філософія елеатів як новий етап розвитку філософського теоретичного мислення.

Молодші філософи природи.Емпедокл із Агрігента (496-430 рр. до Р.Х.). Поеми «Про природу» і
«Очищення». Теорії матерії. Вчення про чотири «корені» світу. Світові сили: «Любов» і «Ворожнеча».
Фази космічного циклу. Космогонічні ідеї. Інтуїтивні здогадки про рух світла. Теорія пізнання: принцип
«подібне  пізнається  через  подібне».  Реабілітація  чуттєвого пізнання.   Проблема зародження  життя і
органічна доцільність у природі. Наукові здогадки Емпедокла. Бог і моральне добро. Історичне місце
Емпедокла.  Анаксагор із Клазомени (500-428 рр. до Р.Х.). Творчий шлях. Теорія матерії.  Вчення про
гомеомерії.  Дефініція  гомеомерій.  Принцип:  «все  в  усьому».  Проблема  якісної  визначеності  буття.
Вчення про світовий Розум (Нус) як активний, діяльний принцип оформлення буття. Закиди Платона і
Арістотеля. Космогонічні ідеї. Походження життя. Психологія. Теорія пізнання. Принцип «протилежне
пізнається через протилежне». Звинувачення в атеїзмі. Історичне значення філософії Анаксагора.

Джерела і зміст античного атомізму. Особа Левкіппа. Демокріт (460-371 рр. до Р.Х.). Життя
та  творча  спадщина  філософа.  Попередники.  Атомістична  теорія  матерії.  Вчення  про  атоми  і
порожнечу.  Головні  властивості  атомів.  Рух  –  спосіб  існування  атомів.  Коментарі  Арістотеля.
Атомістична  теорія  світобудови.  Атомістична  космологія.  Макрокосм  і  мікрокосм.  Вчення  про
причиновість. Фаталізм. Випадковість. Гносеологія Демокріта. Вчення про два види пізнання: «світле
(істинне)»  і  «темне».  Взаємодія  розуму  і  відчуттів  у  процесі  пізнання.  Вчення  про  «первинні»  і
«вторинні»  якості.  Проблема  істини.  Вчення  про  «образи».  Світ  людини.  Походження  і  розвиток
людей.  Душа.  Життєві  орієнтири.  Етико-соціальні  ідеї  Демокріта.  Мораль  і  право.  Суспільство  і
держава. Лінгвістичні рефлексії. Філософія Демокріта у контексті світової філософії та її вплив на
розвиток науки наступних віків.

Софістика.  Історичні  передумови  формування  софістичної  філософії.  Софістика  як  явище
культури  і  філософський  напрямок.  Філософія  на  шляху  від  космосу  (природи)  до  людини  та
суспільства. Відкриття риторики як практичного і доказового красномовства. Гегелівське визначення
софістики.  Софісти  як  просвітники  античності.  Освіта  і  навчання  як  визначальний  фактор
формування і розвитку людини. Два покоління софістів: старші і молодші.  

Старші софісти.  Протагор із Абдери (480-419 рр. до Р.Х.), життя та творчість. Сенсуалізм.
Релятивізм.  Конвенціоналізм.  Принцип:  «людина  є  міра  усіх  речей...».  Гносеологія  Протагора.
Релігійні проблеми у філософії Протагора. Горгій із Леонтини (483-375 рр. до Р.Х.). Ідейні витоки
вчення  Горгія:  вплив  елеатів.  Проблема  буття.  Буття  і  мислення.  Мислення  і  мова.  Момент
агностицизму і скептицизму. Негативна діалектика Горгія. Етика і право. Роль риторики. Сила слова.
Гіппій із Еліди (приб. 400 р. до Р.Х.). Закони: природні і встановлені людиною. Суспільно-політичні
рефлексії. Продік із  Кіоса.  Спосіб  життя.  Відношення  до  релігії.Ораторськадіяльність.  Оцінка
діяльності Продіка у діалогах Платона. Розмірковування про мову філософії.Антіфонт (приб. 480р.).
Активність  у політичному житті.  Життєва драма.  Розрізнення двох видів  законів.  Відношення до
держави і  суспільства.  Анархізм.  Космологізм.  Заперечення інституту рабства.  Віра в силу слова.
Лікувальні бесіди. Розміркування про людину.

Молодші  софісти  –  Алкідам,  Трасімах,  Крітій,  Каллікп.Алкідам. Ораторська  діяльність.
Розмірковування про рівність людей і заперечення рабства. Твір «Похвала смерті». Каллікп (приб. 400
р. до Р.Х.). Обґрунтування ідеї права сильного. Ідеї нігілізму і анархізму. Крітій (460-403 рр. до Р.Х.).
Оцінка вчення Платоном. Погляди на релігію. Походження богів. Роль виховання. Боротьба із пияцт-
вом. 

Історична  заслуга  філософії  софістів  і  їх  вклад  в  розвиток  теорії  права,  етики,
державознавства.  Повернення  філософії  обличчям до людини.  Розвиток  педагогічних  ідей.  Роль  і
місце софістичної освіти. Оцінка софістики Платоном і Арістотелем.

Класична грецька філософія:
Філософія  Сократа  і  сократичні  школи.   Епоха  Сократа.  Духовні  та  ідейні  попередники

філософії  Сократа.  Особистість  Сократа. Відношення  до  софістики.  Сократичний  поворот  у
філософії:  на  шляху  від  космосу  до  людини.  Відкриття  людини.  Стиль  філософування  (бесіда).
Філософське життя у спілкуванні. Що є предметом філософії? Пошук істини. Метод маєвтики і його



складові.  Відкриття  індукції.  Принцип:  «пізнай  самого  себе».  Сократичне  «незнання».  Філософія
понять.  Формування  моральної  філософії.  Нова  шкала  цінностей.  Що  є  чеснота?  Етичний
інтелектуалізм.  Моральні  закони.  Найвище  добро.  «Даймоніон»  Сократа.  Філософ  і  суспільство.
Релігійні  погляди.  Смерть  Сократа.  Істина вище від життя.  Зустріч  двох геніїв:  Сократ і  Платон.
Історична доля вчення Сократа. 

Сократівська  філософська  традиція  і  подальший  розвиток  філософії.  Головні  сократичні
школи: кініки, кіренаїки, мегарики.  

Філософія  кініків. Історичні  та  духовні  передумови  становлення  та  розвитку  кінійської
філософії.  Антісфен (444-366 до Р.Х.) – засновник школи. Навчання у Сократа. Походження назви
школи.  Творча  спадщина.  Спосіб  життя  та  поведінки.  Філософія  як  життєва  мудрість.  Теорія
пізнання. Матеріалістичний сенсуалізм. Елементи релятивізму і агностицизму. Проблема загального і
окремого. Етика Антісфена. Етичний ідеал. Виклик панівним етичним уявленням і законам полісу.
«Антикультурна» традиція і заперечення прогресу.  Діоген із Сінопа (412-323 рр. до Р.Х.). Портрет
філософа.  Кінічний  спосіб  життя.  Радикальна  вимога  спрощення  життя.  Розрив  з  культурною
традицією.  Етика  і  антиетика  Діогена.  Пагнення  до  простоти.  Проповідь  аскетизму.  Перші  ідеї
космополітизму. Гегель: «кінізм швидше спосіб життя, аніж філософське вчення». Історичне місце
кінізму у світовій філософії. 

Філософія кіренаїків. Арістіп із Кірени (430-365 рр. до Р.Х.) – засновник школи. Суб’єктивний
сенсуалізм «життя  згідно  з  природою».  Проповідь  гедонізму. Втеча  від страждань.  Смисл життя.
Критерій  добра  і  зла.  Інші  представники  школи:  Теодор  –  Атеїст,  Гегезій,  Аннікер.  Проповідь
відречення від світу. Розрив з традиціями. Проблема самогубства. Історична доля вчення кіренаїків.

Мегарійська філософія. Евклід Мегарський (450-360 рр. до Р.Х.) – засновник мегарської школи.
Суть філософського вчення. Витоки ідей мегарійської філософії. Проблема загального (Одного). Суть
діалектики (еристики). Евбулід Мелетський (IV ст.). Автор перших софізмів. Логічні парадокси та їх
суть.  Діалектичний  зміст  парадоксів.  Стільпон  із  Мегари.  Проблема  всезагального.  Проблема
співвідношення  мислення  і  мови.  Обргунтування  етики.  Діодор  Кронос (IV  ст.).  Проблема
співвідношення можливості і дійсності.

Філософія  Платона. Особистість  Платона  (427-347  рр.  до  Р.Х.)  та  його творча  спадщина.
Попередники.  Зустріч  із  Сократом.  Філософський  діалог. Академія  Платона.  Філософське вчення
Платона.  Формування засад Ідеалізму. Обґрунтування метафізики.  Вчення про ідеї.  Природа ідей.
Світ ідей і його структурна побудова. Смисл терміну «ідея». Світ ідей і світ речей. Ідеї – взірці речей.
Речі  –  тіні  ідей.  Алегорія  печери.  Гносеологія.  Процес  пізнання  ідей.  Пізнання  як  пригадування
(анамнезіс). Поняття «Ейдос» і його роль у процесі пізнання. Платонічна любов як алогічний шлях
до абсолюту. Аналіз знання. Види знання. Діалектика як метод. Фізичне вчення Платона. Доцільність
світу. Поняття Деміурга  і  його функції.  Матерія  (хора).  Душа світу. Вчення про людину. Поняття
душі. Види душі. Душа і тіло. Метемпсихоз і есхатологія. Етичне вчення Платона. Поняття чесноти.
Види чеснот. Вчення про добро. Розуміння смислу життя. Вчення про любов. Вчення про державу
(політика).  Походження  держави.  Форми держави.  Ідеальна  держава.  Головні  прикмети  ідеальної
держави  та  її  побудова.  Суспільні  стани  у  державі.  Казармовий  комунізм.  Проблеми  виховання.
Соціальний  смисл  утопії  Платона.  Естетичне  вчення  Платона.  Поняття  прекрасного.  Розуміння
функцій  мистецтва.  Мистецтво як  наслідування  (мімезіс).  Естетичний ідеал  Платона.  Вчення про
Бога і доказ його існування. Історичне значення філософії Платона.

Філософія Арістотеля. Життя і діяльність Арістотеля (384-322 рр. до Р.Х.). Творчий доробок.
Попередники.  Наукова  орієнтація.  Арістотель  і  Платон.  Лікей  –  філософська  школа  Арістотеля.
«Перша  філософія»  (теоретична)  та  її  предмет.  Метафізична  теорія  буття.  Критика  Арістотелем
платонівської теорії  ідей. Вчення про можливість і дійсність.  Головні причини буття: матеріальна,
формальна, діюча і цільова. Концепції матерії: «перша» і «друга» матерія. Субстанція, акт, потенція.
Поняття  форми.  Відношення  форми до матерії.  Діалектика  форми і  матерії.  Діюча  причина  та  її
функції. Цільова причина і її функції. Причина і мета. Етелехія. Телеологізм. «Друга філософія», її
предмет. Космологічне вчення Арістотеля. Фізика. Вчення про вічність світу. Проблема руху. Простір
і  час.  Матеріальні  першопочатки  (елементи).  Структура  світу.  Вчення  про  першодвигун  (Першу
причину). Психологічне вчення Арістотеля. Вчення про душу. Функції душі. Біологічні ідеї. Теорія
пізнання.  Метод і  його суть.  Чуттєвий і  раціональний ступені  пізнання та  їх  специфіка.  Поняття
діючого  розуму.  Пасивний  розум.  Основні  риси  наукового  знання.  Гносеологічний  принцип
Арістотеля: «Немає нічого у розумі,  чого б раніше не було у відчуттях» і його значення. Перший



класифікатор  наук.  Діалектика  Арістотеля.  Практична  філософія  Арістотеля.  Етика.  Вчення  про
найвище добро. Головні чесноти. Знання і моральна поведінка людини. Проблема найвищого добра.
Смисл буття людини. Справедливість. Етичний ідеал. Вчення Арістотеля про суспільство і державу.
Проблема  виникнення  держави  і  суспільства.  Визначення  людини  як  політичної  істоти.  Форми
державного правління.  Структура  суспільства.  Суспільні  чесноти.  Економічні  здогадки.  Проблема
рабства.  Проблема  публічного  виховання,  освіти.  Приватне  і  публічне  життя.  Естетичне  вчення
Арістотеля.  Визначення  суті  мистецтва.  Види  мистецтва.  Оцінка  літературних  жанрів.  Поетика.
Соціальна функція мистецтва. Логіка Арістотеля. Визначення логіки як науки про мислення. Форми
мислення: поняття і умовивід. Поняття і його природа. Дефініція. Категорії  (субстанція,  кількість,
якість,  відношення,  місце,  час,  положення,  посідання,  дія,  пасивний стан).  Судження і  його види.
Поняття  умовиводу. Силогізм  та  індукція.  Теорія  доказу. Сутність  наукового знання.  Вчення  про
індукцію. Історична доля логіки Арістотеля. Теологічні погляди Арістотеля. Доказ існування Бога.
Бог і світ. Історичне значення філософії Арістотеля та її вплив на подальший розвиток філософського
знання. 

Продовження традиції Арістотелізму. Перипатетівська школа: Теофраст, Евдем, Арістоксен,
Дікеарх,  Стратон,  Андронік  з  Родосу,  Темістій  і  Олександер  з  Афродизії.  Подальший  розвиток
філософії і природничих наук. Коментаторська діяльність перипатетиків.

Елліністично-римська філософія:
Епікуреїзм. Загальна характеристика епохи і її духовних здобутків. Життя і творчість Епікура

(341-270рр. до Р. Х.). «Сад» Епікура та його ідеали. Завдання філософії. Каноніка. Теорія пізнання.
Сенсуалізм.  Проблема критерію істини і  впевненості.  Індуктивна логіка.  Фізичне вчення Епікура.
Матеріалістичний атомізм. Гіпотеза спонтанного самовідхилення атомів. Космологічні ідеї. Етичне
вчення  Епікура.  Гедонізм.  Культура  розуму  і  чесноти  як  засоби  щастя.  Чотири  головні  чесноти:
мудрість, хоробрість, поміркованість і справедливість. Етичні правила Епікура. Принцип: «проживи
непомітно». Вчення про людину. Проблема щастя. Проблема страху і смерті у житті людини і шляхи
звільнення  від  них.  Суспільно-політичні  погляди.  Зацікавлений  егоїзм  як  спосіб  поведінки
громадянина. Ідеал епікурейського мудреця. Історична доля епікуреїзму. 

Епікуреїзм  у  Римі.  Творчість  Лукреція  Кара.  Поетико-філософський  твір  «Про  природу
речей».  Атомістичний  матеріалізм.  Етичне  вчення  Лукреція  Кара.  Відношення  до  релігії.
Розміркування про смертність душі. Вплив Лукреція Кара на розвиток філософської думки у Римі.

Стоїцизм.Засновники і творці філософії стоїцизму: Зенон з Кітіону, Хрісіпп, Арістон і Геріл з
Карфагену.  Предмет  філософії  як  науки.  Логічне  вчення.  Визначення  предмету логіки.  Проблеми
гносеології.  Генезис пізнання.  Концептуалізм.  Вчення про мову. Критерій істини.  Фізичне вчення.
Походження космосу. Гілозоїстичний матеріалізм. Пневма – Логос світу. Фаталістичний детермінізм.
Пантеїзм.  Теорія  вічного кругообігу. Вчення про людську душу. Етичне вчення стоїків.  Проблема
вищого добра. Свобода. Етичний принцип: «Жити згідно з природою». Проблема щастя і чесноти.
Головні ознаки чеснот. Проблема добра і зла. Моральні цінності. Апатія. Ідеал стоїчного мудреця.
Суспільні погляди. Людина і суспільство. Космополітизм як суспільний ідеал. Суспільний принцип:
«усі люди – громадяни всесвітнього царства розуму».

Римський стоїцизм:  Посідоній (135-51рр. до Р.Х.). Заняття науками. Питання філософської
антропології.  Космологічні ідеї. Світ як вогненна пневма. Вчення про «сім’яні логоси». Філософія
історії.  Розміркування  про прогрес.   Панецій  (185-110  рр.  до Р.Х.). Вплив попередньої  філософії.
Зацікавлення  природничими  науками.  Визнання  самостійності  особистості.  Етика.  Розрізнення
теоретичних і практичних чеснот. Релігійні рефлексії. Алегоризм.  Луцій Анней Сенека (3-65 рр. до
Р.Х.). Політична  кар’єра.  Епоха.  Вчитель  імператора  Нерона.  Творчо-філософська  спадщина.
Відношення до попередників. Виокремлення моральної проблематики. Моральні листи до Луцілія.
Ідеал  мудреця.  Пантеїзм.  Вчення  про  душу.  Уявлення  про  Бога.  Відношення  до  міфології.
Антропологічна проблематика.  Рівність людей. Проблема рабства.  Історичне значення Сенеки для
подальшого розвитку філософії. Епіктет (50-138 рр. до Р.Х.). Вільновідпущений раб. У чому щастя
людини?  Байдужість  до світу. Доля і  можливість  бути  собою. Внутрішня  свобода  людини.  Марк
Аврелій (121-180 рр. від Р.Х.). Філософ на троні.  Мужність бути собою. Наодинці зі  собою. Ідеал
людини. Рівність людей. Розум і громадянськість.  Ціцерон (106-43 рр. до Р. Х.). Державний діяч і
оратор.  Еклектизм  у  філософії.  Роль  філософії.  Етичний  ідеал.  Проблема  життя  і  смерті  у
«Тускуменських бесідах». Трактат «Про природу богів».



Скептицизм: передумови  виникнення  античного  скептицизму  та  його  історичне  значення.
Піррон  (365-275  рр.  Р.Х.)  –  засновник  скептицизму.  Витоки  назви  школи.  Зміна  філософських
орієнтирів. Проблема філософської рефлексії: як жити у цьому світі? Що є щастя? Проблема апатії.
Спосіб  відношення до речей.  Принцип утримування.  Аркесілай  (315-240 рр.  до Р.Х.) представник
другої  лінії  скептицизму  –  Другої  Академії.  Полеміка  зі  стоїками.  Нові  орієнтири  і  установки
філософування. Утримування від суджень. Проблема «благородності» і моральний вчинок.  Карнеад
із Кирени (214-129 рр. до Р.Х.) – представник Третьої Академії. Критика стоїцизму. Дискредитація
чуттєвого пізнання. Заклик утримуватися від суджень. Ступінь вірогідності суджень. Відношення до
релігії.  Розуміння суспільства і моралі.  Тімон (320-230 рр. до Р.Х.). Учень і послідовник Піррона.
Творча  спадщина.  Відношення  до  медицини.  Людина  і  спосіб  її  життя  та  поведінки.  Атараксія.
Логічні  рефлексії.  Гносеологічні  ідеї.  Енесідем. Пірронові  промови.  Попередники.  Тропи як  засіб
обгрунтування засад скептицизму. Зміст тропів.  Зв’язок із вченням Геракліта.  Агріппа. Розширено
вчення про тропи. Нові тропи. Поглиблення ідей скептицизму. Секст Емпірик (ІІ ст. до Р.Х.). Творча
спадщина («Проти вчених»,  «Три книги пірронових положень»). Спроба систематизації скептицизму.
Критика  наукового  знання.  Спроба  відмежування  скептицизму  від  інших  вчень  і  попередньої
філософії. 

Платонізм і неоплатонізм: 
Александрійська філософія. Передумови формування нової філософії. Александрія – духовний

осередок  культури  і  філософії.  Релігійна  проблематика  як  домінанта  духовного  життя  епохи.
Теософія.  Головні  філософські  напрямки:  грецько-єврейська  релігійна  філософія,  неоплатонізм,
неопіфагореїзм.

Грецько-єврейська  релігійна  філософія.  Від  філософського  еклектизму  до  релігійно-
філософського синкретизму.  Філон з  Олександрії –  творець  грецько-єврейської  філософії.  Життя і
творчий  доробок  Філона.  Головні  засади  філософії  Філона.  Алегоризм.  Завдання  філософії.
Філонівська теорія Бога. Фізика. Вчення про матерію. Творчий принцип – Софія. Вчення про Логос
як взірець і  прототип світу. Концепція людини.  Психологія.  Вчення про ідеї,  сили і  духи. Логіка.
Етика  Філона.  Чесноти.  Пристрасті.  Вплив  філонізму  на  пізніший  розвиток  релігійної  та
філософської думки.

Філософія  неоплатонізму.  Духовні  витоки  неоплатонізму.  Плотін  –  творець  системи
неоплатонізму. Твір «Еннеади». Філософія Плотіна. Теорія буття. Вчення про Єдине, Розум і Душу.
Матерія і світ. Проблема виникнення світу. Феноменолістична теорія світу. Вчення про людину. Душа
людини. Теорія пізнання Плотіна. Містична інтуіція, аскеза, очищення. Етичне вчення Плотіна. Роди
чеснот. Естетичне вчення Плотіна. Вплив неоплатонізму. Неоплатонізм і християнство.  Порфірій  і
його логічне вчення. Дерево Порфірія. Практична містика. Спасіння душі. Ієрархія чеснот. Заповіт
середньовіччю. Прокл. Останній античний філософ. Коментаторська діяльність. Метод практичності.
Процес  еманації.  Ямвліх. Міфологізація  філософії.  Специфіка  вчення.  Трактування  Єдиного.
Космологія. Від теогонії до теургії. Процес сакралізації.

Традиційна логіка

Історія  логіки. Логіка  Стародавнього Сходу (логіка  Індії,  буддійська  логіка,  логіка  школи
Ньяя, логіка Дігнаги, школа логіки Чарвака,  логічні ідеї джайністів). Антична логіка до Арістотеля
(зародження логіки у Стародавній Греції, логіка піфагорійців, логіка Парменіда, логічні ідеї Геракліта
Ефеського,  система  логіки  Демокрита,  внесок  Сократа  в  логіку, логіка  мегарської  школи,  логіка
кініків,  логічні  ідеї  Платона,  вчення  про ідеї  Платона  і  логіка).  Логіка  Арістотеля  (логічні  твори
Арістотеля,  закони  логіки  у  формулюванні  Арістотеля,  Арістотелеве  розуміння  судження,
класифікація  суджень  в  Арістотеля,  універсалії,  силогістика  Арістотеля,  фігури  силогізму  в
Арістотеля, істина і хиба в Арістотеля, аналіз парадейгми і ентмеми Арістотеля, логічні помилки).
Логіка пізньої Античності (логіка Стої,  критерій істинності у стоїків,  номіналізм стоїків,  категорії
стоїків,  стоїчна класифікація  суджень,  силогістика стоїків,  теорія  знаків  у стоїків,  логічне  вчення
епікурейців, індукція і гіпотеза в епікурейців).  Логічна думка Середньовіччя  (богословські підстави
розвитку логіки Середньовіччя,  Арістотель  і  середньовічна  логіка,  логічні  ідеї  епохи патристики,
логіка Петра  Іспанського,  логіка Івана Італа,  логіка у Вірменії  і  Грузії,  логіка епохи Схоластики,
проблема універсалій,  суппозиція термінів  у вченні  Вільяма Оккама,  місце логіки серед наукових



досліджень Середньовіччя). Логіка Нового часу (Рене Декарт і логіка Нового часу, Логіка Пор-Рояля,
логічні вчення Арнольда Гейлінкса, внесок Бенедикта Спінози у логіку, логічні ідеї Томаса Гоббса,
Джон Локк і його логіка, логіка Іммануїла Канта, критична (трансцендентальна) філософія, категорії
в ученні Канта, «річ в собі» і «річ для нас» у І. Канта). Сучасна логіка (класична і некласична логіка,
аксіоми  класичної  логіки,  фундатори  сучасної  логіки,  зв'язок  сучасної  логіки  з  математикою  і
лінгвістикою,  логіка  висловлювань,  логіка  предикатів,  філософська  логіка,  напрямки  сучасної
логіки).

Поняття.Загальна  характеристика  поняття  (визначення  поняття,  формування  поняття,
розрізнення поняття і уявлення, знання про предмет і поняття, філософська дискусія про походження
поняття).  Ознаки (визначення ознаки,  ознаки схожості  та  ознаки розрізнення,  істотні  та  неістотні
ознаки,  загальні  ознаки,  взаємозв'язок  істотних  та  загальних  ознак,  основні  та  похідні  ознаки,
необхідні та випадкові ознаки, невіддільна випадковість, рід і вид, ознаки, які виражають сутність
предмета).  Зміст та обсяг поняття (зміст поняття як набір істотних і загальних ознак, родові та
видові ознаки у змісті поняття, обсяг поняття як набір індивідуумів, обсяг поняття як перетин обсягів
вихідних понять, закон оберненого відношення змісту і обсягу, епістемологічне і формально-логічне
розуміння поняття, глибина і ширина поняття). 

Дефініція (природа  дефініції,  структура  дефініції,  види  дефініції,  поділ  реальної  дефініції,
специфіка  номінальної  дефініції,  особливості  експлікації,  епістемічна  ситуація  формування
експлікації, структура експлікації, правила побудови дефініції, дефініція і сутність предмета). 

Види понять (критерії поділу понять, прості і складні поняття, конкретні і абстрактні поняття,
позитивні і негативні поняття, співвідносні і безвідносні поняття, пусті і непусті поняття, одиничні і
загальні поняття, трансцендентальні і нетрансцендентальні поняття, збірні і незбірні поняття, ясні і
неясні  поняття,  адекватні  і  неадекватні  поняття,  всеосяжні  і  невсеосяжні  поняття,  інтуїтивні  і
абстрактивні поняття, прямі і непрямі поняття). Відношення між поняттями (специфіка відношення
між  поняттями,  порівняльні  поняття,  непорівняльні  поняття,  сумісні  поняття,  несумісні  поняття,
тотожні, підпорядковані і перехресні поняття, нейтрально співпорядковані поняття, антагоністично
співпорядковані  поняття,  контрарні  і  контрадикторні  поняття,  кола  Ейлера).  Операції  над
поодинокими поняттями (специфіка операцій над поодинокими поняттями, узагальнення поняття,
операція  абстрагування,  обмеження  поняття,  види  обмеження,  зворотність  дії  узагальнення  й
абстрагування,  поділ  поняття,  види поділу поняття,  правила поділу поняття,  типові  помилки при
поділі  поняття).  Операції  над  кількома  поняттями  воднораз (специфіка  операцій  над  кількома
поняттями воднораз, додавання обсягів понять, вираження додавання понять у математичній логіці,
сума понять, які перебувають у різних відношеннях, множення обсягів понять, вираження множення
понять у математичній логіці,  добуток понять,  які перебувають у різних відношеннях,  віднімання
понять,  вираження  віднімання  понять  у  математичній  логіці,  доповнення  обсягу  поняття).
Вираження поняття в мові (поняття і слово, семіотика мовного вираження поняття, однозначність і
багатозначність слова, різновиди випадковості, специфіка природних і штучних мов, однозначність,
предметність  і  взаємозамінюваність,  суппозиція  термінів,  види  суппозиції,  суппозиція  і  значення
термінів)

Судження. Загальна  характеристика  судження  (визначення  судження,  матерія  і  форма
судження,  структура  судження,  характер  зв'язків  судження,  судження  існування,  судження
відношення, поділ суджень, прості і складні судження, істиннісне значення судження). 

Прості атрибутивні судження (поділ суджень за якістю, поділ суджень за кількістю, зведений
поділ  суджень  за  кількістю  і  якістю,  квантифікація  термінів  судження,  квантифікація  загально-
стверджувального судження, квантифікація загально-заперечного судження, квантифікація частково-
стверджувального  судження,  квантифікація  частково-стверджувальних  суджень,  логіка  предикатів,
кванторна формалізація кількісної  характеристики термінів).  «Логічний квадрат» (відношення між
судженнями «логічного квадрата»,  історія  формування  «логічного квадрата»,  контрарні  судження,
субконтрарні  судження,  судження,  які  знаходяться  у відношенні  підпорядкування,  контрадикторні
судження, пари одночасно істинних суджень, пари одночасно хибних суджень, «логічний квадрат»
для суджень з відмінними термінами). 

Модальні судження (модальність судження, атлетичні модальності, аподиктичні, асерторичні
та  проблематичні  судження,  теорія  можливих  світів,  вираження  модальності  в  мові,  заперечні
модальні  судження,  закономірності  відношень  між  модальними  судженнями,  «модальний
шестикутник»,  перетворення  модальних  суджень,  деонтична,  епістемічна  і  темпоральна



модальність).  Складні  категоричні  судження (логічні  сполучники,  істиннісне  значення  складних
суджень, кон'юнкція і кон'юнктивні судження, таблиця істинності кон'юнктивного судження, штрих
Шефера  та  відповідні  судження,  диз'юнкція  і  диз'юнктивні  судження,  таблиця  істинності
диз'юнктивного судження, стрілка Пірса і судження, які будуються за її допомогою, строга диз'юнкція
і  строгодиз'юнктивні  судження,  заперечення  строгої  диз'юнкції).  Умовні  судження  (умовність  як
різновид судження, імплікативне судження, структура імплікативного судження, відношення значень
антецедента і консеквента, таблиця істинності імплікативного судження, необхідна і достатня умови,
«парадокси імплікації», антиімплікація, еквіваленція і судження еквівалентності, таблиця істинності
імплікації).  Інші  різновиди  складних  суджень (приховані  судження,  ексклюзивні  судження,
відмінність  між  ексклюзивним  і  простим  судженням,  ексцептивне  судження,  відмінність  між
ексцептивним  і  простим  судженням,  тавтологія  (логічна  закономірність),  контрадикція  (логічна
суперечність). 

Питання (питання  і  судження,  коректність  і  некоректність  питання,  рема  і  тема  питання,
сильна  і  слабка  форма  питання,  позитивний  засновок  питання,  негативний  засновок  питання,
питання, які вимагають ствердження або заперечення, питання, які вимагають розповідної відповіді,
тривіально  некоректні  і  нетривіально  некоректні  питання,  найпоширеніші  помилки  побудови
питань).

Умовивід.  Загальна  характеристика  умовиводу  (завдання  умовиводу,  матерія  і  форма
умовиводу,  структура  умовиводу,  види  умовиводу,  безпосередні  і  опосередковані  умовиводи,
істинність і правильність умовиводу).

Безпосередні  умовиводи (безпосередні  умовиводи  як  операції  над  поняттями,  види
безпосередніх умовиводів, умовиводи за відношеннями логічного квадрату, умовиводи модальності,
умовиводи  перетворення,  умовиводи  обернення,  умовиводи  протиставлення,  протиставлення
предикатові і протиставлення суб'єктові).

Простий категоричний силогізм (опосередковані умовиводи, дедукція в епістемології і логіці,
категоричний умовивід, терміни силогізму, аксіома силогізму, правила термінів, правила засновків,
фігури силогізму, правила фігур силогізму, модуси фігур силогізму).

Полісилогізми та скорочені  силогізми (структура полісилогізму, особливість просилогізму і
епісилогізму, прогресивний полісилогізм, регресивний полісилогізм, ентимема, різновиди ентимеми,
сорит –  складноскорочений  силогізм,  прогресивний  (гокленієвський)  сорит,  регресивний
(аристотелівський) сорит, епіхейрема).

Розділові умовиводи (диз'юнктивні судження як засновки розділових умовиводів, альтернативи
розділових  суджень,  суто  розділові  умовиводи,  розділово-категоричні  умовиводи,  modus  ponendo
tollens,  modus  tollendo  ponens,  розділово-умовні  умовиводи,  простий  модус  розділово-умовного
силогізму,  складний  модус  розділово-умовного  силогізму,  помилки  при  побудові  розділового
умовиводу).

Умовні  умовиводи (суто  умовні  умовиводи,  умовно-категоричні  умовиводи,  modus  ponens,
modus tollens, умовно-розділові (лематичні) умовиводи, поділ дилем, проста конструктивна дилема,
складна конструктивна дилема, проста деструктивна дилема, складна деструктивна дилема).

Індукція (індуктивний  умовивід,  повна  індукція,  неповна  індукція,  наукова  індукція,
передумови збільшення вірогідності індукції, найпоширеніші помилки індукції, роль експерименту і
спостереження в науковій індукції).

Аналогія (умовивід по аналогії, Арістотелів аналіз аналогії, структура умовиводу по аналогії,
дедукція  та  індукція  в  аналогії,  значення  умовиводу  по  аналогії  в  сучасній  філософії  науки,
вірогідність висновків умовиводу по аналогії).

Закони логіки. Що таке закони логіки? (закони мислення та їхнє відображення в логіці, історія
основних законів логіки, Арістотель і В. Ляйбніц як творці основних законів логіки, поняття закону і
закону логіки, закони буття і логіки, філософська дискусія щодо сутності законів логіки, роль законів
логіки у пізнанні і побуті).

Закон тотожності (визначення закону тотожності,  формалізація закону тотожності, історія
формування  закону  тотожності,  проблема  тотожності,  закон  тотожності  і  його  застосування  в
силогізмі,  закон  тотожності  і  софізми,  закон  тотожності  і  логічне  та  епістемологічне  поняття,
тотожність  за  «принципом  Ляйбніца»,  тотожність  за  «принципом  Куайна»,  однокатегоріальна
онтологія В.Ф.О. Куайна).



Закон  несуперечності (визначення  закону  несуперечності,  формалізація  закону
несуперечності, історія закону несуперечності, закон несуперечності і атрибутивні судження, закон
несуперечності і модальні судження значення слів «в один час і в одному відношенні», онтологічні
підстави закону несуперечності, культурно ситуації відсутності закону несуперечності).

Закон виключеного третього (визначення закону виключеного третього, формалізація закону
виключеного  третього,  історія  закону  виключеного  третього,  онтологічні  підстави  закону
виключеного третього, закон виключеного третього і контрадикторні судження, закон виключеного
третього  і  модальні  судження,  принцип  виключеного  четвертого  у  тризначній  логіці,  принцип
виключеного п'ятого у чотирьохзначній логіці, закон виключеного третього і багатозначна логіка).

Закон  достатньої  підстави (визначення  закону  достатньої  підстави,  формалізація  закону
достатньої  підстави,  історія  закону  достатньої  підстави,  онтологічні  підстави  закону  достатньої
підстави, достатня умова, необхідна умова, класифікація причин у теорії причин Арістотеля, цільова
причина і ентелехія, інтенція і actus humanus, ordo intensionis і ordo executionis).

Інші  закони  логіки (закон  подвійного  заперечення,  закон  ідемпотентності,  закон
комутативності,  закон  контрапозиції,  проста  і  складна  контрапозиція,  закон  асоціативності,  закон
дистрибутивності, закони де Морґана). 

4. Рівні оцінювання знань і умінь абітурієнтів

Оцінювання знань і умінь абітурієнтів під час фахового випробування здійснюється за такими
критеріями:

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ



Кількість балів
(max – 100)

Оцінка за
шкалою ECTS

Критерії

90 – 100 A Виставляється за глибокі знання навчального матеріалу, що
міститься  в  основних  і  додаткових  рекомендованих
літературних  джерелах;  вміння  аналізувати  явища,  які
вивчаються,  у  їхньому  взаємозв'язку  і  розвитку,  чітко  і
лаконічно;  логічно  і  послідовно  відповідати  на  поставлені
запитання;  вміння застосовувати теоретичні  положення під
час розв'язання практичних задач.

82 – 89 В Виставляється  за  ґрунтовні  знання  навчального  матеріалу,
аргументовані  відповіді  на  поставлені  запитання;  вміння
застосовувати  теоретичні  положення  під  час  розв'язування
практичних задач.

75 – 81 C Виставляється  за  міцні  знання  навчального  матеріалу,
аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак,
містять  певні  (несуттєві)  неточності;  вміння  застосовувати
теоретичні положення під час розв'язання практичних задач.

69 – 74 D Виставляється  за  посередні  знання  навчального  матеріалу,
мало  аргументовані  відповіді,  слабке  застосування
теоретичних положень при розв’язанні практичних задач.

60 – 68 Е Виставляється  за  слабкі  знання  навчального  матеріалу,
неточні  або  мало  аргументовані  відповіді,  з  порушенням
послідовності  його  викладання,  за  слабке  застосування
теоретичних положень при розв’язанні практичних задач.

1 – 59 FX Виставляється  за  незнання  значної  частини  навчального
матеріалу,  істотні  помилки  у  відповідях  на  запитання,
невміння  орієнтуватися  під  час  розв'язання  практичних
задач, незнання основних фундаментальних положень.

5. Типовий перелік питань фахового випробування з філософії для навчання за освітнім рівнем
першим  (бакалаврським)  на  основі  здобутого  освітньо-кваліфікаційного  рівня  «молодший
спеціаліст».

1. Особливості розвитку наукових знань в Стародавній Індії.
2. Порівняйте філософські ідеї Вед та філософію буддизму.
3. Класична йога: основні проблеми та ідеї (за текстом «Йога-сутри Патанджалі»).
4. Основні ідеї філософії міманса (за текстом «Міманси-сутри»).
5. Доля класичної філософської спадщини Стародавньої Індії.
6. Релігійні уявлення стародавніх китайців.
7. Поняття жень («людинолюбство») у поглядах Конфуція.
8. Філософські школи в Древньому Китаї.
9. Надайте характеристику "дао" у конфуціанстві та у даосизмі. 
10. Поняття Неба в філософії Сюнь-цзи.
11. Натурфілософія древніх китайців (вчення про п'ять стихій, сили Інь і Ян).
12. Поняття "антична філософія".
13. Періодизація античної філософії.
14. Порівняйте філософські погляди Платона та Арістотеля.
15. Філософські школи стоїків, епікурейців та скептиків.
16. Загальна характеристика індійської філософії.
17. Загальна характеристика філософії стародавнього Китаю.
18. Загальна характеристика античної філософії.
19. Філософські погляди Платона.
20. Філософські погляди Арістотеля.
21. Мислення як об’єкт вивчення логіки.



22. Поняття про логічну форму.
23. Формалізація як метод логіки.
24. Поняття як форма мислення. Прийоми формування понять.
25. Зміст і обсяг поняття
26. Загальна характеристика судження. Судження, речення, висловлювання.
27. Прості судження, їх види.
28. Категоричні судження. Види категоричних суджень.
29. Модальні судження.
30. Висловлювання як форма мислення.
31. Поділ понять.
32. Загальна характеристика судження. Судження, речення, висловлювання.
33. Висловлювання як форма мислення.
34. Фігури і модуси простого категоричного силогізму.
35. Умовно-розділові умовиводи.
36. Індуктивні умовиводи.
37. Повна індукція.
38. Неповна індукція. Популярна індукція.
39. Наукова індукція.
40. Аналогія.
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