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ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни «Філософія»
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Тема та стислийзміст практичного заняття
Змістовий модуль 1.Предмет філософії та філософська онтологія
Заняття1. Предмет філософії
1. Виникнення філософії, її функції і роль у сучасній духовній культурі.
2. Філософія як світогляд, світорозуміння і методологія.
3. Співвідношення філософії, науки, мистецтва, релігії. Філософія і
технічні науки.
Заняття 2.Основні філософські проблеми.
1. Способи вирішення філософських проблем в історії людської думки.
2. Сучасні філософські онтології і типи світогляду.
3. Релігійна філософія.
4. Філософські антропологічні концепції ХХ–ХХІ ст.
5. Генезис сучасних методологічних ідей.
6. Філософська думка в Україні.
Змістовий модуль ІІ.Філософська онтологія
Заняття 3-4.Філософська онтологія. Природа світуСтруктура світу та
його динаміка
1. Філософське розуміння природи світу.
2. Поняття буття, матерії, свідомості.
3. Матеріалізм і ідеалізм.
4. Свідомість і мова. Види мов.
5. Категоріальне відображення детермінізму та структури світу. 6.
Проблема руху і розвитку.
7. Діалектика.

Мета заняття

Проаналізувати
проблему
виникнення
філософії
і
її
сучасне
становище.
З’ясувати основні
філософські
проблеми і засоби
їхнього
вирішення.

Розглянути
категоріальне
відображення
природи світу.
Обговорити
основні проблеми
структурної
та
динамічної
онтології.

Змістовий модуль ІІІ. Філософія як теорія пізнання і методологія.
Заняття 5. Філософія як теорія пізнання Форми та методи розвитку Проаналізувати
знання.
основні проблеми
1. Основні проблеми теорії пізнання.
гносеології .
2. Скептицизм і агностицизм. Емпіризм і раціоналізм.
Обговорити
3. Знання, віра і розуміння.
форми організації
4. Поняття істини і її критеріїв.
знання та методи
5. Факт. Закон. Проблема. Гіпотеза. Теорія.
наукового
6. Основні розумові процедури і методи розуміння і наукового пізнання.
пізнання.
7. Емпіричні та теоретичні наукові методи.
Змістовий модуль IV. Соціальна філософія.
Заняття 6. Соціальна філософія.
Проаналізувати
1. Моделі суспільства.
основні проблеми
2. Суб'єкти історії.
соціальної
3. Суспільна свідомість.
філософії, схеми
4. Поняття людського суспільства і його відношення до природи.
та
моделі
5. Лінійні та циклічні схеми соціально-історичного розвитку.
суспільного
6. Моделі суспільства.
розвитку.
Проаналізувати
проблему суб’єкту
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історії
та
структуру
суспільної
свідомості
Заняття 7. Філософія людини
Визначити основні
1. Сутність і існування людини.Основні концепції сутності людини. проблеми
Проблема антропогенезу.
філософії людини.
2. Поняття цінностей.
3. Особистість і суспільство.
4. Соціалізація. Поняття “людина”, “особа”, “особистість”, “індивід”,
“індивідуальність”.
5. Проблема сенсу життя і поняття людської свободи. Гедонізм і
аскетизм. Індивідуалізм і колективізм, егоїзм і альтруїзм у відкритому і
закритому суспільствах. Проблема необхідності і відповідальності.

