
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

 

ФІЛОСОФІЯ ЛЮДИНИ 
 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:   вибіркова   Форма навчання:  денна/заочна 

Освітній ступінь:  бакалавр         

Галузь знань:  всі галузі знань     

Спеціальність:        всі спеціальності       

Освітня програма:  - 

Рік навчання:   2,3   Семестр: 3-5   1   

Кількість кредитів (годин):  4  (120 год.: 26 - лекції; 22 - семінарські; 72 - самостійна 

робота); Заочна: 4 (120 год.: 6- лекції; 6- семінарські; 108 - самостійна робота) 

Мова викладання:   українська    

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Запорожченко Олексій Володимирович       

  

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри права і соціальної роботи 

Кафедра: кафедра права і соціальної роботи 

Робочій e-mail: alexzap1973@gmail.com 

Години консультацій на кафедрі: вівторок, 14.40-16.00     

 

3. Опис та мета дисципліни  

  Предметом вивчення навчальної дисципліни «Філософія людини» є філософські 

вчення про людину та проблеми її існування.  

  Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з базовими філософськими 

вченнями про людину та їх інтерпретацією в умовах сучасного світу.  

  Передумовами для вивчення дисципліни є оволодіння фаховими 

компетентностями, що формуються під час вивчення дисципліни «Основи філософських 

знань».   

 

4. Результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

таких знань, умінь та компетентностей: 

1. Знання: 

-  основні проекти дисциплінарного конституювання філософії людини, її роль у 

розвитку сучасного соціально-гуманітарного знання і культури в цілому;  

-  специфіку, основні поняття і предметне поле філософії людини як найважливішого 

компонента в структурі філософського знання;  

- основні концепції людини та її свідомості в класичних і некласичних версіях 

філософствування;  

- історико-культурні образи людини і основні стратегії її інтерпретації у філософії;  

- існуючі у філософії і науці уявлення про людину та її місце в світі;  



- характеристику уявлень про природні підстави людського буття в сучасній філософії і 

науці;  

- філософські та історико-культурні інтерпретації екзистенціальних феноменів 

особистості. 

Уміння: 

- використовувати основні поняття і концепції філософії людини в професійній 

діяльності;  

- використовувати основні поняття і концепції філософії людини для розкриття сутності 

і функцій свідомості і самосвідомості людини, а також її ролі в реалізації стратегії 

гуманітарного світогляду;  

- чітко визначати базові філософсько-антропологічні категорії;  

- орієнтуватися в історико-філософської традиції і сучасній філософській літературі;  

- вести філософську дискусію;  

- аргументувати власний ціннісний вибір, свої світоглядні установки.  

- систематизувати досліджуваний матеріал;  

- аналізувати та інтерпретувати оригінальні тексти. 

Комунікація:  

- використовувати набуті знання при веденні дискусій з питань філософії людини;  

- виявляти повагу до іншої точки зору;  

- відстоювати власну точку зору, аргументовано викладати свою думку;  

- створювати умови для комунікації із представниками наукових, громадських, релігійних 

і національно-культурних організацій. 

 Автономність та відповідальність:  

Виконувати індивідуальні науково-дослідні завдання з відповідної проблематики, 

виявляти самостійність і соціальну відповідальність, громадянські та патріотичні чесноти 

при виконанні функціональних обов’язків. 

 

5. Структура дисципліни 

Тема № 1. Вступ в філософію людини. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Проблема людини в філософії та науці. 

Взаємозв`язок філософської антропології з 

соціально-гуманітарними науками. Етапи та 

особливості становлення антропологічного 

знання. Антропологічна проблематика в 

біології, психології, етнографії, соціології, 

історії. Предмет, завдвння та проблематика 

філософської антропології. Специфіка 

філософсько-антропологічної проблематики: 

буття людини світі, соціумі та культурі. 

Актуальні проблеми сучасної філософської 

антропології. 

1.Гуцуляк О.Б. Філософська антропологія: 

навчально-методичний посібник. – Івано-

Франківськ, 2015. – 34 с 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf 

2.Количева Т.В. Філософська антропологія: 

Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ 

2016. – 25 с. 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.

pdf 

3.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

4.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Предмет, завдання та проблематика 

філософії людини. Філософська 

антропологія як напрямок філософії.  

2. Взаємозв`язок філософської 

антропології з іншими соціально-

1.Гуцуляк О.Б. Філософська антропологія: 

навчально-методичний посібник. – Івано-

Франківськ, 2015. – 34 с 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf 

2.Количева Т.В. Філософська антропологія: 

Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf


гуманітарними науками.  

3. Проблема людини в біології, 

психології, етнографії, соціології, 

історії.  

4. Актуальні проблеми сучасної 

філософської антропології. 

 

 

2016. – 25 с. 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.

pdf 

3.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

4.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Теми рефератів та реферативних виступів: 

1. Проблема людини в філософії та 

науці. 

2.  Етапи та особливості становлення 

антропологічного знання. 

3. Антропологічна проблематика в 

історії, біології, психології. 

4. Буття людини в світі, соціумі та 

культурі.  

5. Особливість проблематики філософії 

людини в ХХІ столітті. 

1.Гуцуляк О.Б. Філософська антропологія: 

навчально-методичний посібник. – Івано-

Франківськ, 2015. – 34 с 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf 

2.Количева Т.В. Філософська антропологія: 

Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ 

2016. – 25 с. 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.

pdf 

3.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

4.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

5.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 

Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с. 

 

 

 

Тема № 2. Людина в східній та античній філософії 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Світоглядна картина світу і образ людини в 

історії філософії. Людина в давньосхідній 

традиції: індуїзм, даосизм, конфуціанство, 

буддизм, іудаїзм. Людина в досократичній 

філософії: Геракліт, Демокріт, Елеати. 

Софісти і народження антропологічної 

парадигми. Людина як міра всіх речей. 

Філософія Сократа, пошуки людини. Людина 

у філософських вченнях Платона і 

Аристотеля. Людина в елліністичній 

філософії: кінізм, епикуреїзм, стоїцизм. 

1.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

2.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

3.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 

Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с. 

4.Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія 

філософії: Проблема людини: Навч. 

посібник. -К.: Наук.думка. 2000. - 272 с. 

5.Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

1.  

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Розуміння людини в Давньосхідній 

традиції.  

2. Розуміння людини в ранній античній 

філософії. 

3. Антропологічний поворот у філософії 

софістів. Людина як міра всіх речей. 

4. Етичне розуміння людини у філософія 

1.Гуцуляк О.Б. Філософська антропологія: 

навчально-методичний посібник. – Івано-

Франківськ, 2015. – 34 с 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf 

2.Количева Т.В. Філософська антропологія: 

Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ 

2016. – 25 с. 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.

pdf 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.pdf


Сократа. 

5. Вчення про людина у філософії 

Платона і Аристотеля.  

6. Розуміння сенсу життя людини в 

елліністичній філософії. 

3.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

4.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

5.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 

Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с. 

6.Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія 

філософії: Проблема людини: Навч. 

посібник. -К.: Наук.думка. 2000. - 272 с. 

7.Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Теми рефератів та реферативних виступів: 

1.Особливості уявлень про людину у межах 

міфологічного світогляду.  

2.Космогонічні, антропогонічні та 

есхатологічні міфи. 

3.Людина у традиційному суспільстві. 

4.Проблема людини у індійській та 

китайській традиціях. 

5.Поява антропологічної проблематики в 

античній культурі. 

6.Проблема дихотомії душі та тіла. Основні 

стратегії розуміння феномену людини в 

античній філософії. 

7.Етичні погляди у античній філософії. 

 

1.Гуцуляк О.Б. Філософська антропологія: 

навчально-методичний посібник. – Івано-

Франківськ, 2015. – 34 с 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf 

2.Количева Т.В. Філософська антропологія: 

Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ 

2016. – 25 с. 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.

pdf 

3.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

4.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

5.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 

Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с. 

6.Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія 

філософії: Проблема людини: Навч. 

посібник. -К.: Наук.думка. 2000. - 272 с. 

7.Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

 

 

Тема № 3. Людина в філософії Середньовіччя. Образ людини в християнстві 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Формування образу людини в християнстві. 

Людина в середньовічній цивілізації Західної 

Європи і релігійно-філософські парадигми 

людини. Філософсько-антропологічні ідеї 

Августина Блаженного: життя, смерть і 

безсмертя. Антропологія і теоцентризм. Бог і 

людина в християнській догматиці. Тіло, 

душа і дух. Гріх, страждання, сповідь і 

покаяння. Свобода волі і смиренність. Віра і 

знання. Свобода людини і божественне 

призначення. 

1.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

2.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

3.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 

Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с. 

4.Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія 

філософії: Проблема людини: Навч. 

посібник. -К.: Наук.думка. 2000. - 272 с. 

5.Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.pdf


 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Становище людини в середньовічній 

цивілізації і релігійно-філософські 

погляди на людину.  

2. Уявлення про людину в творчості А. 

Блаженного. Особливості розуміння 

сенсу життя, феномену смерті і 

безсмертя в геоцентричній філософії.  

3. Співвідношення понять «тіло», 

«душа» і «дух» в середньовічній 

філософії. 

4. Гріх, страждання, сповідь і покаяння 

як основні екзистенціали людського 

існування в християнській філософії.  

5. Співвідношення свободи людини і 

божественого призначення в різних 

напрямках християнства. 

1.Гуцуляк О.Б. Філософська антропологія: 

навчально-методичний посібник. – Івано-

Франківськ, 2015. – 34 с 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf 

2.Количева Т.В. Філософська антропологія: 

Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ 

2016. – 25 с. 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.

pdf 

3.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

4.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

5.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 

Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с. 

6.Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія 

філософії: Проблема людини: Навч. 

посібник. -К.: Наук.думка. 2000. - 272 с. 

7.Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Теми рефератів та реферативних виступів: 
 

1.Нове розуміння людини у християнській 

традиції. 

2.Біблійний образ людини. Теоцентризм 

християнської антропології. 

3.Проблема боговтілення та спокутування в 

християнській антропології. 

4.Антропологічні питання у патристиці та 

схоластиці. 

5.Людина як єдність душі, тіла та духу. 

6.Проблема свободи волі у 

християнській традиції.  

7.Людина у середньовічному містицизмі 

 

1.Гуцуляк О.Б. Філософська антропологія: 

навчально-методичний посібник. – Івано-

Франківськ, 2015. – 34 с 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf 

2.Количева Т.В. Філософська антропологія: 

Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ 

2016. – 25 с. 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.

pdf 

3.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

4.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

5.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 

Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с. 

6.Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія 

філософії: Проблема людини: Навч. 

посібник. -К.: Наук.думка. 2000. - 272 с. 

7.Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

 

Тема № 4. Філософія людини в епоху Відродження. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на Рекомендовані джерела, допоміжні 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.pdf
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обговорення/опрацювання матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Криза теократичної культурно-цивілізаційної 

системи і трансформація теодицеї в 

антроподицею Відродження. Гуманізм, 

раціоналізм та індивідуалізм Джотто, 

Донателло, Леонардо да Вінчі, Рафаеля, 

Мікеланджело, Тіціана. Художньопластичні 

образи людини. Данте і Петрарка: 

літературний стиль і дискурс гуманістичного 

мислення. Соціально-етичні і політико 

антропологічні вчення Відродження. Нікколо 

Макіавеллі. Мішель Монтень. Нова 

педагогіка. Антропологія протестантизму: 

Бог, людина і свобода волі. Соціокультурний 

вплив Реформації. 

1.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

2.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

3.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 

Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с. 

4.Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія 

філософії: Проблема людини: Навч. 

посібник. -К.: Наук.думка. 2000. - 272 с. 

5.Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Передумови виникнення 

гуманістичної парадигми в епоху 

Відродження. 

2. Гуманізм, раціоналізм та 

індивідуалізм видатних представників 

Ренесансу. 

3. Соціально-політичні вчення 

представників Відродження в 

контексті парадигми гуманізму. (Н. 

Макіавеллі. М. Монтень.) 

4. Антропологія протестантизму: Бог, 

людина і свобода волі. 

5. Соціокультурний вплив Реформації на 

подальший розвиток поглядів на 

людину. 

 

1.Гуцуляк О.Б. Філософська антропологія: 

навчально-методичний посібник. – Івано-

Франківськ, 2015. – 34 с 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf 

2.Количева Т.В. Філософська антропологія: 

Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ 

2016. – 25 с. 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.

pdf 

3.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

4.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

5.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 

Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с. 

6.Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія 

філософії: Проблема людини: Навч. 

посібник. -К.: Наук.думка. 2000. - 272 с. 

7.Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Теми рефератів та реферативних виступів: 

 

1.Трансформація антропологічних поглядів у 

період Реформації та Відродження. 

2.Гуманістичні погляди південного 

та північного Ренесансу. 

3.«Про достоїнство людини» Піко делла 

Мірандоли.  

4.Трансформація уявлень про людину в 

епоху Відродження, гуманістичні ідеї. 

5.Вплив пантеїстичної та нової наукової 

думки на уявлення про людину. 

 

1.Гуцуляк О.Б. Філософська антропологія: 

навчально-методичний посібник. – Івано-

Франківськ, 2015. – 34 с 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf 

2.Количева Т.В. Філософська антропологія: 

Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ 

2016. – 25 с. 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.

pdf 

3.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

4.Гуревич П.С. Философская антропология: 
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Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

 

 

 

Тема № 5. Вчення про людину в Новий час і епоху Просвітництва. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

Прогрес і модернізація. Стиль мислення і 

культурні стилі Нового часу. Політична і 

економічна культура Нового часу. Лібералізм 

як ідеологічне втілення духу капіталізму. 

Народження механіко-математичної картини 

світу і механістичні образи людини: людина-

машина. Натуралізація людини. Феномен 

публіки. Театри, кафе, газети і журнали. 

Здоровий глузд. Наукова революція і людина 

«нового часу». Філософсько-антропологічні 

ідеї Б. Паскаля. Проблема толерантності, 

прав і свобод людини в філософії Д. Локка. 

Б. Спіноза: проблема рівності, свободи і 

необхідності в життєдіяльності людини. 

Просвітництво: політична міфологія, 

раціоналістичні та моралістичні образи 

людини. Людина в епоху Просвітництва: 

наука, філософія, мистецтво. Проблема 

людини в працях французьких просвітителів. 

Природна теорія душі і виховання людини. 

Людина і суспільство, держава і особистість 

в роботах Дідро, Монтеск'є, Вольтера. Ж.-Ж. 

Руссо: природа і виховання людини, свобода 

і мораль. Гельвецій: виховання і щастя 

людини. Проблема людини в німецькій 

класичній філософії. Антропологічний 

принцип і критика релігії в філософії Л. 

Фейєрбаха 

1.Гуцуляк О.Б. Філософська антропологія: 

навчально-методичний посібник. – Івано-

Франківськ, 2015. – 34 с 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf 

2.Количева Т.В. Філософська антропологія: 

Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ 

2016. – 25 с. 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.

pdf 

3.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

4.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

5.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 

Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с. 

6.Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія 

філософії: Проблема людини: Навч. 

посібник. -К.: Наук.думка. 2000. - 272 с. 

7.Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

 

 

Семінарське заняття (4 год.): 

1. Вплив політичних і економічних 

процесів Нового часу на розуміння 

людини. 

2.  Механістичні та раціоналістичні 

образи людини: «людина-машина», 

«людина – мисляча істота», 

«людина – очерет, що мислить» 

тощо.  

3. Натуралізація людини. Наукова 

революція і людина «Нового часу».  

4. Філософсько-антропологічні ідеї Б. 

Паскаля.  

5. Проблема толерантності, прав і 

1.Гуцуляк О.Б. Філософська антропологія: 

навчально-методичний посібник. – Івано-

Франківськ, 2015. – 34 с 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf 

2.Количева Т.В. Філософська антропологія: 

Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ 

2016. – 25 с. 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.

pdf 

3.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

4.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

5.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 

Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с. 
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свобод людини в філософії Д. 

Локка. 

6. Раціоналістичні та етичні образи 

людини в епоху Просвітництва. 

7. Проблема людини і суспільства, 

держави і особистості в роботах 

Дідро, Монтеск'є, Вольтера. Ж.-Ж. 

Руссо. 

8. Розуміння природи людини та 

сутності її виховання в епоху 

Просвітництва. Співвідношення 

свободи і моралі. 

9.  Проблема людини в німецькій 

класичній філософії. «Категоричний 

імператив» та гуманістичні ідеї І. 

Канта. 

10. Антропологічний матеріалізм і 

критика релігії в філософії Л. 

Фейєрбаха 

 

 

6.Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія 

філософії: Проблема людини: Навч. 

посібник. -К.: Наук.думка. 2000. - 272 с. 

7.Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Теми рефератів та реферативних виступів: 

1.Вплив наукової революції на розвиток 

антропологічної думки. 

2.Дуалістична антропологія Р. Декарта. 

3.Б. Паскаль: людина як «мислячий очерет». 

4.Антропологічні уявлення мислителів епохи 

Просвітництва. 

5.«Людина-машина» французьких філософів-

матеріалістів. 

6. Антропологія І. Канта як новий поштовх 

для розвитку проблеми людини.  

7.Антропологія у німецькій ідеалістичній 

філософії Гегеля. 

8. Рух від теології до антропології у 

філософії Л. Фейербаха. 

9.Антропологічне тлумачення релігії в епоху 

Просвітництва. 

10. Соціально-історична природа людини за 

К. Марксом. 

1.Гуцуляк О.Б. Філософська антропологія: 

навчально-методичний посібник. – Івано-

Франківськ, 2015. – 34 с 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf 

2.Количева Т.В. Філософська антропологія: 

Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ 

2016. – 25 с. 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.

pdf 

3.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

4.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

5.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 

Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с. 

6.Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія 

філософії: Проблема людини: Навч. 

посібник. -К.: Наук.думка. 2000. - 272 с. 

7.Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

 

 

Тема № 6. Вчення про людину в некласичній філософії. Філософія життя. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Ірраціоналістичні парадигми і образи 

людини в філософії життя. Воля і розум у А. 

Шопенгауера. Світова воля. Проблема зла. 

1.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

2.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 
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Песимізм та оптимізм. Філософія щастя. 

Воля до влади у вченні Ф. Ніцше. Розум і 

життя. Тіло і дух. «Народження трагедії» і 

дух мистецтва. «Надлюдина» і «смерть 

Бога». Проблема цінностей і долі людини і 

людства в філософії життя. 

3.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 

Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с. 

4.Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія 

філософії: Проблема людини: Навч. 

посібник. -К.: Наук.думка. 2000. - 272 с. 

5.Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Ірраціоналістичні парадигми і образи 

людини в філософії життя. Феномен 

людського життя як базової цінності. 

2. Співвідношення воля і розуму у А. 

Шопенгауера. Волюнтаризм і 

проблема зла. Песимізм та оптимізм. 

Філософія щастя.  

3. Воля до влади і «концепція 

надлюдини» Ф. Ніцше. 

4. Проблема цінностей і долі людини і 

людства в філософії життя. 

 

1.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

2.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

3.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 

Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с. 

4.Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія 

філософії: Проблема людини: Навч. 

посібник. -К.: Наук.думка. 2000. - 272 с. 

5.Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Теми рефератів та реферативних виступів: 

 

1.Антропологічна філософія С. К’єркегора, 

людина як вихідна точка мислення. 

2.Дослідження форм людського 

існування в «філософії життя», поняття 

«екзистенції». 

3.Філософія людини у роботах Ф. Ніцше. 

Уявлення про надлюдину та переоцінку 

цінностей як про злам класичної 

антропології. 

4.Вплив ідей Ф. Ніцше на антропологічну 

думку ХХ століття. 

5. Ніцшеанство: pro і contra. 

1.Гуцуляк О.Б. Філософська антропологія: 

навчально-методичний посібник. – Івано-

Франківськ, 2015. – 34 с 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf 

2.Количева Т.В. Філософська антропологія: 

Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ 

2016. – 25 с. 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.

pdf 

3.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

4.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

5.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 

Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с. 

6.Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія 

філософії: Проблема людини: Навч. 

посібник. -К.: Наук.думка. 2000. - 272 с. 

7.Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

 

 

Тема № 7. Філософські концепції людини в сучасній філософії. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.pdf


Лекція (2 год.): 

«Занепад Європи» і проблема людини в 

сучасній європейській філософії. Соціологія 

Дюркгейма і Вебера: нові образи історії, 

релігії і людини. Філософська антропологія і 

екзистенціалізм ХХ століття як рефлексія 

кризи індустріалізму і тоталітаризму. 

Філософсько-антропологічні ідеї в 

психоаналізі З. Фрейда, К. Г. Юнга, 

неофройдизмі і в глибинній психології. 

Екзистенціалізм і проблема людини. 

Релігійно-філософський і атеїстичний 

екзистенціалізм. 

1.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

2.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

3.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 

Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с. 

4.Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія 

філософії: Проблема людини: Навч. 

посібник. -К.: Наук.думка. 2000. - 272 с. 

5.Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Проблема людини в сучасній 

європейській філософії. 

2. Концепція людини в  екзистенціалізмі 

ХХ століття. Поняття про 

екзистенціали людського існування. 

3. Проблема свободи людини в сучасній 

філософії.  

4. Релігійно-філософські та наукові 

погляди на людину в сучасній 

філософії. 

1.Гуцуляк О.Б. Філософська антропологія: 

навчально-методичний посібник. – Івано-

Франківськ, 2015. – 34 с 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf 

2.Количева Т.В. Філософська антропологія: 

Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ 

2016. – 25 с. 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.

pdf 

3.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

4.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

5.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 

Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с. 

6.Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія 

філософії: Проблема людини: Навч. 

посібник. -К.: Наук.думка. 2000. - 272 с. 

7.Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Теми рефератів та реферативних виступів: 
 

1.«Антропологічний поворот» у філософії 

ХХ століття, його соціокультурні та 

історичні передумови.  

2.Вплив «філософії життя», феноменології, 

екзистенціалізму, психоаналізу та 

відкриттів у сфері науки на формування 

нового уявлення про 

людину.  

3.М. Шелер: «Положення людини у космосі». 

Основні філософсько-антропологічні 

концепти: відкритість світу, ексцентричність, 

«дефектність» людини. Еволюція ідей 

Шелера. 

1.Гуцуляк О.Б. Філософська антропологія: 

навчально-методичний посібник. – Івано-

Франківськ, 2015. – 34 с 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf 

2.Количева Т.В. Філософська антропологія: 

Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ 

2016. – 25 с. 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.

pdf 

3.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

4.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

5.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 

Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с. 

6.Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.pdf


4.Г.Плеснер: «Ступені органічного та 

людина». Проблема взаємодії організму та 

середовища існування. 

5.Біоантропологічні ідеї А. Гелена. 

6.Психоаналіз як новий філософський погляд 

на людину. 

  

філософії: Проблема людини: Навч. 

посібник. -К.: Наук.думка. 2000. - 272 с. 

7.Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

 

 

Тема № 8. Людська істота в контексті філософської рефлексії. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Людина і тварина: порівняльний аналіз. 

Місце людини серед інших живих істот. 

Соціологизаторський та біологизаторський 

підходи до людини. Людина як біосоціальна 

істота. Антропогенез: креаціоністські і 

еволюційні парадигми походження і сутність 

людини. Фактори антропогенезу: мова, 

праця, свідомість. Людина і Бог: 

транцендентні виміри людського буття. 

1.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

2.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

3.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 

Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с. 

4.Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія 

філософії: Проблема людини: Навч. 

посібник. -К.: Наук.думка. 2000. - 272 с. 

5.Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Сутнісні ознаки людини. Місце 

людини серед інших живих істот.  

2. Особливості соціологизаторського та  

біологізаторського підходів до 

розуміння людини. Людина як 

біосоціальна істота. 

3. Креаціоністські та еволюційні погляди 

на походження і сутність людини.  

4. Основні чинники антропогенезу: 

мова, праця, свідомість. 

5. Концепції походження людини у 

сучасній науці і філософії 

1.Гуцуляк О.Б. Філософська антропологія: 

навчально-методичний посібник. – Івано-

Франківськ, 2015. – 34 с 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf 

2.Количева Т.В. Філософська антропологія: 

Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ 

2016. – 25 с. 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.

pdf 

3.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

4.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

5.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 

Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с. 

6.Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія 

філософії: Проблема людини: Навч. 

посібник. -К.: Наук.думка. 2000. - 272 с. 

7.Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

 Теми для рефератів та реферативних 

виступів:   

1.Біологизаторська модель людини. 

2.Функціонально-повединкова концепція 

людини (Е. Торндайк, Дж. Уотсон, Б. 

1.Гуцуляк О.Б. Філософська антропологія: 

навчально-методичний посібник. – Івано-

Франківськ, 2015. – 34 с 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf 

2.Количева Т.В. Філософська антропологія: 

Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf


Скінер).  

3.Сучасна соціобіологія про генетичні основи 

розвитку особистості та культури (Е. Уілсон, 

Ч. Ламсден, М. Р’юз, Д. Фридмен).  

4.Проблема трансгуманізму та «постлюдини» 

у сучасній філософії та культурі. Проблеми 

сучасної біоетики. 

 

2016. – 25 с. 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.

pdf 

3.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

4.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

5.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 

Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с. 

6.Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія 

філософії: Проблема людини: Навч. 

посібник. -К.: Наук.думка. 2000. - 272 с. 

7.Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

 

 

Тема № 9. Екзистенціальні виміри людського буття. Життя та смерть. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Парадокси життя і смерті в філософії. 

Проблема сенсу життя у філософії. Тема 

сенсу життя в аспекті проблеми сутності 

людини. Гедонізм і евдемонізм в контексті 

натуралізаторскої стратегії. Сенс життя і 

абсурд в філософії екзистенціалізму. 

Проблема «сенсу смерті» в філософії і 

культурі. Варіанти космологічних 

інтерпретації життя і смерті в давніх 

культурах. Ідея безсмертя душі в релігійній 

свідомості. Ідеологія витіснення смерті і 

практика виробництва смерті в ситуації 

«смерті бога». Культурні архетипи смерті в 

контексті історії. Філософські версії 

інтерпретації смерті. Проблеми свободи 

вибору і долі. Проблеми спілкування та 

самотності. Проблеми екзистенційних станів. 

1.Гуцуляк О.Б. Філософська антропологія: 

навчально-методичний посібник. – Івано-

Франківськ, 2015. – 34 с 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf 

2.Количева Т.В. Філософська антропологія: 

Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ 

2016. – 25 с. 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.

pdf 

3.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

4.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

5.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 

Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с. 

6.Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія 

філософії: Проблема людини: Навч. 

посібник. -К.: Наук.думка. 2000. - 272 с. 

7.Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

 

 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Проблема сенсу життя у філософії.  

2. Гедонізм і евдемонізм в контексті 

філософії людини. 

3. Протиставлення проблеми сенсу 

життя і абсурду в сучасній філософії.  

4. Проблема «сенсу смерті» в філософії і 

культурі.  

1.Гуцуляк О.Б. Філософська антропологія: 

навчально-методичний посібник. – Івано-

Франківськ, 2015. – 34 с 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf 

2.Количева Т.В. Філософська антропологія: 

Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ 

2016. – 25 с. 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.
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5. Варіанти космологічних інтерпретації 

життя і смерті в світовій культурі. 

Архетипи смерті.  

6. Проблема свободи вибору і долі в 

сучасній філософії людини. 

7. Діалектика спілкування та самотності 

в контексті філософії людини. 

pdf 

3.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

4.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

5.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 

Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с. 

6.Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія 

філософії: Проблема людини: Навч. 

посібник. -К.: Наук.думка. 2000. - 272 с. 

7.Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Теми для рефератів та реферативних 

виступів:  

1.Екзистенційна модель людини. 

Екзистенційна онтологія М. 

Гайдеггера. 

2.Людина як свобода у філософії 

французького екзистенціалізму (Ж.-П. Сартр, 

А. Камю). 

3.Проблема сенсу життя та смерті людини. 

4.Критика людської суб’єктивності та 

феномен «смерті автора» у 
постструктуралізмі та постмодернізмі (Р. 

Барт, Ж. Деріда, Ж. Дельоз, Ж. Бодрійяр). 
 

1.Гуцуляк О.Б. Філософська антропологія: 

навчально-методичний посібник. – Івано-

Франківськ, 2015. – 34 с 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf 

2.Количева Т.В. Філософська антропологія: 

Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ 

2016. – 25 с. 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.

pdf 

3.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

4.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

5.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 

Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с. 

6.Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія 

філософії: Проблема людини: Навч. 

посібник. -К.: Наук.думка. 2000. - 272 с. 

7.Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

 

 

Тема № 10. Філософія людської душі. Свідомість. Психіка. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Ідея душі і поняття життя у філософській 

традиції. Міфологічний, релігійний і 

філософський контексти розуміння душі. 

Основні концепти душі в давньоіндійської 

філософії. Проблема матеріальності і 

нематерільності душі в Античності. Душа як 

розум, життя як рух в новоєвропейської 

думки. Душа і психічне в сучасній 

психології. Акцентуація категорій життя і 

душі в сучасній біоетиці. Тілесна 

ідентифікація особистості і проблема 

1.Гуцуляк О.Б. Філософська антропологія: 

навчально-методичний посібник. – Івано-

Франківськ, 2015. – 34 с 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf 

2.Количева Т.В. Філософська антропологія: 

Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ 

2016. – 25 с. 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.

pdf 

3.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

4.Гуревич П.С. Философская антропология: 
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свідомості. Проблема генезису свідомості. 

Структура психіки людини. Творча природа і 

соціокультурна розмірність свідомості. 

Інтуїція і інтелект. Свідоме і несвідоме. 

Актуальні проблеми психології. 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

5.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 

Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с. 

6.Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія 

філософії: Проблема людини: Навч. 

посібник. -К.: Наук.думка. 2000. - 272 с. 

7.Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. «Душа» і «психіка» в сучасній 

психології. 

2. Акцентуація категорій життя і душі в 

сучасній біоетиці.  

3. Тілесна ідентифікація особистості і 

проблема свідомості. 

4. Проблема та концепції виникнення та 

сутності свідомості.  

5. Інтуїція і інтелект, свідоме і 

несвідоме, актуальні проблеми 

психології в контексті філософії 

людини. 

1.Гуцуляк О.Б. Філософська антропологія: 

навчально-методичний посібник. – Івано-

Франківськ, 2015. – 34 с 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf 

2.Количева Т.В. Філософська антропологія: 

Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ 

2016. – 25 с. 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.

pdf 

3.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

4.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

5.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 

Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с. 

6.Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія 

філософії: Проблема людини: Навч. 

посібник. -К.: Наук.думка. 2000. - 272 с. 

7.Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Теми для рефератів та реферативних 

виступів:  

 

1.Еволюція раціоналістичної моделі людини 

в філософії.  

2.Концепція людини як «розумної тварини». 

3.Раціонально-логічні основи природи та 

мислення в логічному позитивізмі (Г. Фреге, 

Б. Расел, Л. Вітгенштейн).  

4.Людський розум та штучний інтелект у 

постаналітичній традиції (Х. Патнем, Д. 

Денет). 

5.Структуралістська антропологія: людина у 

дискурсах культури та влади (К. Леві-Строс, 

Ж. Лакан, М. Фуко).  

6.Множинність інтелектуальних моделей 

людини у Фуко, пошук ідентичності. 
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навчально-методичний посібник. – Івано-

Франківськ, 2015. – 34 с 
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2016. – 25 с. 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.

pdf 

3.Головко Б.А. Філософська антропологія: 
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посібник. -К.: Наук.думка. 2000. - 272 с. 
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проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

 

Тема № 11. Людина в системі соціальних відносин 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Процес соціалізації особистості: основні 

механізми та інститути. Поняття первинної 

та вторинної соціалізації. Феномен 

«дитинства» в філософії і культурі. 

Культурна традиція як механізм соціалізації 

особистості: історія і сучасність. 

Необхідність і свобода в людському житті. 

Зовнішня і внутрішня свобода людини. 

Об'єктивні та суб'єктивні критерії людської 

свободи. Свобода і відповідальність. 

Конформізм. Феномен моди. Особистість і 

індивідуальність. Виконання соціальних 

ролей і проблема збереження самототожності 

індивіда. 

1.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

2.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

3.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 

Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с. 

4.Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія 

філософії: Проблема людини: Навч. 

посібник. -К.: Наук.думка. 2000. - 272 с. 

5.Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Теми для рефератів та реферативних 

виступів:  
 

1.Соціалізація людини як один із провідних 

факторів становлення людського. Основні 

інститути соціалізації (сім’я, 

освіта, традиції, засоби масової інформації). 

2.Особливості сучасного соціокультурного 

середовища як фактора соціалізації. 

3.Освіта як соціальний інститут та суб’єкт-

субєктні відносини. Основні стратегії освіти 

у розвитку культури. 

4.Спілкування як основа комунікативної 

культури. 

5.Проблематизація спілкування та діалога у 

сучасній філософії.  

6.Проблема інтерсуб’єктивності та механізми 

само ідентифікації особистості. 
 

1.Гуцуляк О.Б. Філософська антропологія: 

навчально-методичний посібник. – Івано-

Франківськ, 2015. – 34 с 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf 

2.Количева Т.В. Філософська антропологія: 

Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ 

2016. – 25 с. 
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3.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

4.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

5.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 

Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с. 

6.Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія 

філософії: Проблема людини: Навч. 

посібник. -К.: Наук.думка. 2000. - 272 с. 

7.Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

 

 

 

Тема № 12. Людина в сучасному світі. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
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Лекція (2 год.): 

Особливості сучасного соціокультурного 

середовища як чинника соціалізації: 

індустрія ЗМІ і комп'ютерних технологій. 

Філософія освіти. Освіта як соціальний 

інститут, система знань і суб'єкт-суб'єктна 

взаємодія. Основні стратегії освіти в 

розвитку культури. Віртуалізація «Я» в 

сучасному інформаційному просторі. 

Проблеми і перспективи віртуальної 

комунікації. Індивідуальність як форма буття 

особистості. Девіантна поведінка і проблема 

маргінальності людини. Проблема 

ідентичності особистості і криза людського в 

людині. Розум і почуття. Людина і проблема 

Іншого. Раціональне та ірраціональне в 

людині. Пояснення і розуміння людини в 

контексті інформаційного суспільства. 

Справжня і несправжня комунікація. 
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7.Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Теми для рефератів та реферативних 

виступів:  

 

1.«Людина маси» та проблема самотності. 

Г.М. Маклюен про історичні типи 

комунікації. 

2.Людина та мас-медіа. Віртуалізація «Я» у 

сучасному інформаційному просторі.  

3.Проблеми віртуальної комунікації. 

4.Техніка як антропологічна проблема. 

Техніка та технічний прогрес у філософії (О. 

Шпенглер, Л. Мамфорд, Д. Ясперс, М. 

Гайдеґґер, Р. Маркузе, Е. Блох).  

5.Проблема взаємодії природи та 

техніки. Людина в умовах технічної 

цивілізації (Х. Шельські, А. Гелен, Ю. 

Габермас).  

6.Техніка і людина в умовах глобалізації. 

1.Гуцуляк О.Б. Філософська антропологія: 

навчально-методичний посібник. – Івано-

Франківськ, 2015. – 34 с 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf 

2.Количева Т.В. Філософська антропологія: 

Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ 

2016. – 25 с. 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.

pdf 

3.Головко Б.А. Філософська антропологія: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с. 

4.Гуревич П.С. Философская антропология: 

Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с. 

5.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 

Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с. 

6.Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія 

філософії: Проблема людини: Навч. 

посібник. -К.: Наук.думка. 2000. - 272 с. 

7.Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми / НАН України; Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди. – К., 2000. 

 

 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять. 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень 

студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на 

семінарських заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, 

не був відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий 

http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/2812.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973.pdf


термін після повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у 

встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне 

пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають 

в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з 

викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. 

У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, 

підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання модульної 

контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності. 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 

«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в 

студентських роботах є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування 

студентів під час проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового 

припинення її складання та виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю – контрольна робота у письмовій формі 

Зразок модульної контрольної роботи 

1. Розкрийте сутність розуміння людини в екзистенціалізмі. 

2. Що таке біополітика і яка вона може мати наслідки для людини? 

Форма підсумкового контролю - залік. 

 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий 

бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 відмінно 

89-70 добре 

51-69 задовільно 

26-50 
незадовільно 

1-25 

 

Загальна оцінка за курс виставляється за результатами поточного та проміжного 

контролю. Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських 

заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль 

відбувається відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних 

досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-

dosjahnen-zi-zminamy.pdf 

 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за 

відповіді на семінарських заняттях 

та виконання індивідуальних 

завдань, який переводиться у 100-

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами виконання 

модульної контрольної 

роботи 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


бальну шкалу з ваговим 

коефіцієнтом 0,7 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними 

індивідуальна та самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5». 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  

на семінарських заняттях  

 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в 

основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу, 

розв’язує задачі стандартним способом, послуговується 

науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну 

частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, 

виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні 

формули, рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не 

користується необхідною літературою, допускає істотні 

неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом 

на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, 

відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

Критерії оцінювання завдань для самостійної роботи та індивідуальних 

завдань 



Вид Максимальна кількість балів 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 

 

Критеріями оцінювання виконання індивідуальних завдань є вміння студента 

правильно відповісти на питання чи зробити завдання та вміти пояснити теоретичні 

засади, згідно з якими була дана відповідь. 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Студенту пропонується 30 питань. Правильна відповідь на 1 питання складає 1 бал. 

Максимальна кількість балів за виконання модульної контрольної роботи складає 30 балів, 

мінімальна – 16. 

 

 Викладач                                      Запорожченко О.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри права і соціальної роботи № 7 від «11» січня 2023 

року. 

Завідувач кафедрою   Метіль А.С. 

 

 

 

 


