
ПЛАН ЗАНЯТТЯ № 2 

Вид заняття: лекція.  

Тип заняття: з елементами бесіди.  

Тема: Філософія Стародавнього світу.   

Мета заняття навчальна: ознайомити студентів з основними 

філософськими вченнями Стародавнього світу; 

виховна: виховувати у студентів почуття толерантності, поваги до 

історичного минулого держав світу; 

розвивальна: формувати навички аналізу і зіставлення навчального 

матеріалу, уміння розглядати філософські явища в конкретно-історичних 

умовах. 

Методи: бесіда, лекція.  

Матеріально-технічне забезпечення: зошити, підручники, дошка.   

Література: основна:  

1. Аблєєв С. Філософія в схемах і таблицях. – М., Вища школа, 2004. 

2. Андрущенко В. Історія соціальної філософії . – К., Тандем, 2000. 

3. Арутюнов В. Філософія (навч-метод. посібник для самостійного 

вивчення). – К., КНЕУ, 2001. 

4. Бичко І. Філософія: курс лекцій. – К., 2003. 

5. Бичко А. Історія філософії. Підручник. – К., Либідь, 2001. 

6. Бойченко І. Філософія історії. – К., 2000. 

7. Герасимчук А., Тимошенко З. Курс лекцій з філософії. – К., 1999.  

8. Огнев’юк В., Утюж І. Філософія. Історія філософії. – К.: Грамота, 

2010. 

Додаткова:  

1. Горлач М. Філософія: підручник. – Харків, 2000. 

2. Горський В. Історія української філософії. Навч. посіб. – К., 2001. 

3. Єрмоленко Є. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К., 

1999. 

4. Надольний І. Філософія: посібник. – К., 2004. 



5. Петрушенко В. Основи філософських знань. Посібник. – К., Новий 

світ, 2003. 

6. Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002. 

7. Щерба С. Філософія: короткий виклад. Навчальний посібник. – К., 

Кондор, 2004. 

  

                                        Структура заняття  

І. Організаційна частина.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.                                                           (3 хв.) 

Перші спроби людини осмислити навколишній світ, живу і неживу 

природу, космічний простір, нарешті, власну сутність можна віднести до того 

періоду людського існування, коли людина в процесі еволюції, передусім 

розумової, почала диференціювати природу як середовище свого мешкання, 

поступово виділяючи себе з неї. Саме внаслідок того, що людина стала 

сприймати тваринний і рослинний світ, космос як щось відмінне, у неї 

почалося формування здібностей осмислювати дійсність, а потім і 

філософствувати, тобто робити умовиводи, висновки і висувати ідеї про 

навколишній світ. Родоначальники філософського мислення з'явилися в 

найдавніших людських цивілізаціях: Єгипті, Шумері, Вавілоні, свідченням 

чого є численні історичні пам'ятки.   

ІІІ. Повідомлення теми, формування мети та основних завдань.    (3 хв.) 

ІV. Мотивація навчальної діяльності.                                                 (4 хв.) 

1. Що таке Веди? 

2. Яке походження символів інь та ян вам відоме? 

3. Чому Стародавня Греція асоціюється в пам’яті людства із «золотою 

добою» всесвітньої історії? 

V. План заняття.   

1. Староіндійська філософія.                                                             (15 хв.) 

Староіндійська філософія розвивалась у школах, так званих 

«даршанах». Ці даршани проповідували різко полярні ідеї, які групувались на 



визнанні або запереченні Вед. «Веда» (в перекладі з санскриту означає 

«знання») – це збірник текстів на честь богів. До складу даршан астиків 

входили такі школи, які визнавали авторитет Вед. Це ортодоксальні вчення: 

веданта, санкх’я, йога, ньяя, вайшешика, миманса. До складу даршан 

нестиків (неортодоксальні школи) входили вчення: чарваків, буддизму, 

джайнізму. Одним з найдавніших ідеалістичних учень був брахманізм. Його 

прихильники вважали, що світ складається з невидимого, непізнаного, 

незмінюваного духу «брахмана», що не має ні початку, ні кінця. З точки зору 

представників цієї школи Душа вічна, безсмертна, але оскільки людина 

занадто прив’язана до свого тіла, до земного існування, то душа людини, хоч 

і є втіленням духу брахмана, все ж відрізняється від нього, а тому 

підкоряється закону необхідності (кармі).  

Буддизм – це водночас і релігійне і філософське вчення. Воно виникло 

у VI – V ст. до н. е. і в ході історичного розвитку стало однією з 

найпопулярніших релігій разом з християнством та ісламом. Згідно з 

легендою, засновником буддизму був Сіддхартха із роду Гаутами. 

Сіддхартха, він же Шак’я-Муні, майбутній Будда, народився у сім’ї 

вельможного князя Шуддходані. Шляхом внутрішнього споглядання прозрів 

і пізнав вічні істини: 

1) Життя – це страждання. 

2) Страждання має свою причину. 

3) Корінь страждання – жадоба до життя. 

4) Шлях виходу із страждання має 8 ступенів самовдосконалення, 

кінцевою метою якого є стан вічного блаженства – «нірвана».  

Особливістю учення чарваків є розробка етичної концепції, згідно з 

якою поняття добра і зла – ілюзорні, створені людською уявою. За вченням 

чарваків, реальними є тільки страждання і насолода чуттєвого буття. 

2. Розвиток філософських ідей у стародавньому Китаї.                 (15 хв.) 

Аналогічним шляхом відбувався розвиток філософських ідей у 

Стародавньому Китаї. Найвпливовішим ідеалістичним напрямом, що виникає 



в VI – V ст. до н. е. і зберігає своє значення аж до наших днів, було 

філософське вчення видатного мислителя Конфуція (551 – 479 pp. до н. е.), 

яке дістало назву конфуціанства. Конфуціанство становило етико-політичне 

вчення, в якому центральне місце посідали питання природи людини, її етики 

і моралі, життя сім’ї та управління державою. Фундаментальним поняттям 

вчення Конфуція є поняття «жень» – гуманність. Особливе місце у вченні 

Конфуція займає концепція «сяо» – синівської поваги до батьків. Велику 

увагу він приділяв «юе» – музиці, найкращому засобу вдосконалення 

людини, а найголовнішу роль відводив «лі» – етикету – правилам 

благопристойності, які покликані регулювати поведінку людини в різних 

життєвих ситуаціях.  

Першою філософією матеріалістичного напряму в Китаї був даосизм. 

Засновником даосизму вважається Лао-цзи (VI – V ст. до н. е.). Дао – це 

шлях, надбуття, це єдине, вічне і безіменне, безтілесне і безформне, 

невичерпне і безкінечне у русі; воно – основа всього сущого. 

Життя природи і людини підпорядковане не волі неба, як було прийнято 

вважати в конфуціанстві, а всезагальному закону «дао». Згідно з цим законом 

будь-яка річ, досягши певного ступеня розвитку, перетворюється на свою 

протилежність. 

3. Історія античної філософії.                                                            (20 хв.) 

Історія античної філософії охоплює понад тисячу років.  

Родоначальником ранньогрецької філософії був Фалес (близько 625 – 545 pp. 

до н. е.). З точки зору Фалеса, вода – основа і першоначало всього сущого. 

Вода, з погляду Фалеса, – це не фізична речовина, а початок буття. Згідно з 

поглядами Анаксимандра (бл. 610 – 547 pp. до н. е.) в основі всього сущого 

не може лежати якась певна субстанція. Ідея «апейрона» (в перекладі з 

грецької мови – «невизначене», «безмежне») не є відходом від конкретно-

речових уявлень про першоречовину світу. Ще одним представником 

мілетської школи був учень Анаксимандра Анаксимен (бл. 585 – 525 pp. до н. 

е.). В тезі Анаксимена повітря, частиною якого є людська душа, виявляється 



як світова душа (або дух), завдяки якому космос існує як цілісність. 

Речовотілесний характер універсального світопорядку, буття, наочно 

представлений водою, повітрям, «апейроном», особливої виразності набуває 

у філософському вченні Геракліта (бл. 535 – 475 pp. до н. е.), який убачав 

першооснову світу у вогні. За Гераклітом затвердились два імені: «Темний» 

та «Плакучий». Перше він одержав за те, що його твори були написані таким 

способом, що слова утворювали різний зміст при різному читанні. У його 

творах зміст передавався натяками, був переплетений метафорами та 

висловами, які потребували особливого тлумачення.  

Близько 532 p. до н. е. у Критоні виникає впливова релігійно-

філософська група – Піфагорійський союз, засновником якого був виходець з 

о. Самоса Піфагор (580 – 500 pp. до н. е.). Слід зазначити, що серед членів 

цього союзу були й жінки, чого ми не спостерігаємо в інших філософських 

школах. Першоосновою для Піфагора є кількісне відношення – число, але 

слід зауважити, що число для нас – це величина арифметична і математична, 

а для еллінів – величина геометрична, що існує у вигляді геометричних 

пропорцій. Піфагором був відкритий взаємозв’язок числа і звуку.  

Елейська школа. До них, зокрема, належали Ксенофан (565 – 473 pp. до  

н. е.), Парменід (кін. VI – V ст. до н. е.), Зенон Елейський (490 – 430 pp. до       

н. е.). Ксенофан порушив питання про начало буття як про «єдине», яке він 

назвав богом. Він не погоджується з Гомером у тому, що боги подібні людям. 

Богів не може бути багато. Якщо Ксенофан під сущим розуміє єдиного Бога, 

то на відміну від нього Парменід, розглядаючи проблему буття, не пов’язує 

його ні з чим конкретним. Елейська філософія не допускала небуття, 

стверджуючи, що буття є, а небуття не існує.  

Софісти – це старогрецькі філософи середини V – першої половини IV 

ст. до н. е. Протагор (480 – 410 pp. до. н. е.), Горгій – 483 – 375 pp. до н. е.) та 

ін. Слово «софіст» означає мудрий, а з середини V ст. так називають учителів 

красномовства. Характер діяльності софістів полягав у тому, що вони 

повинні були навчити людину захищати будь-яку точку зору, якою б 



абсурдною вона не була. Основою такого навчання було уявлення про 

відсутність абсолютної істини і об’єктивних цінностей.  

Сократ (349 – 399 pp. до н. е.). Його внесок у розвиток філософської 

думки визначають як «сократівський поворот» у філософії. Суть його полягає 

у зверненні філософських міркувань з космогонічної проблематики до теми 

людини. «Пізнай самого себе» – такою є теза сократівського вчення. Такого 

знання можна набути лише у безпосередньому контакті з іншими людьми, в 

діалозі. Заслуга Сократа в історії філософії полягала в тому, що він на 

практиці довів значення діалогу як основного методу пошуку істини.  

Після смерті Сократа в Греції утворилося кілька філософських шкіл 

його послідовників – кініків, кіренаїків та мегариків. Кініки (від грец. «kinos» 

– собака).  

Демокріт (460 – 370 pp. до н. е.) – один з найвідоміших старогрецьких 

філософів-матеріалістів, учений-енциклопедист. Він є основоположником 

матеріалістичної лінії у філософії. У вирішенні проблеми буття Демокріт 

проголошує наявність двох начал: атомів і пустоти. Атоми різняться за 

величиною, формою. Іншою реальністю усього сущого є пустота. Вона існує, 

вміщуючи в собі різні предмети, а може існувати й без них, самостійно. 

Кількість атомів нескінченна, нескінченна і пустота. Звідси вічність сущого у 

просторі і часі. Демокріт перший з мислителів вводить поняття причини. 

Платон (427 – 347 pp. до н. е.). Він перший визначив філософію як 

науку, що будується на абстрактних поняттях (ідеях), заснував свою школу в 

Афінах – Академію. Основа платонівського розуміння буття ґрунтується на 

ідеалістичному розв’язанні основного питання філософії. Ідеї, за Платоном, є 

не що інше, як речі, тільки позбавлені просторово-часової обмеженості, 

очищені від матерії, увічнені і досконалі. 

Аристотель (384 – 322 pp. до н.е.) – провідний філософ класичного 

періоду, який у своїх поглядах поєднував матеріалізм з ідеалізмом. Він був 

вихователем 13-річного Олександра Македонського, створив свою 



філософську школу – Лікей. З точки зору Аристотеля, суще не може існувати 

окремо від речей. Аристотель – фундатор (засновник) формальної логіки.  

Епікур (341 – 270 pp., до н. е.) – філософ-матеріаліст, афінянин, 

заснував свою школу «Сад». Епікур визнавав наявність нескінченного числа 

світів у безмежному просторі. Душа також складається з атомів, особливо 

тонких і розсіяних по тілу, і схожа на Вітер.  

Наприкінці IV ст. до н.е. виникає школа стоїцизму. Засновник цієї 

школи – Зенон з Кітіону (бл. 336 – 264 pp. до н. е.). Проповідується фаталізм, 

віра в людську долю, трагічне стає героїчним. Замість альтруїзму 

проповідується егоїзм, егоцентризм і аскетизм.   

VІ. Підведення підсумків.                                                                   (3 хв.) 

Виникнення філософії відноситься до тієї епохи всесвітньої історії, 

коли на зміну первісно-общинного ладу прийшов більш розвинений – 

рабовласницький. У цю епоху в стародавніх Індії та Китаї, в Греції і Римі та 

інших регіонах почали з'являтися перші філософські вчення. Цьому сприяло 

насамперед накопичення зачатків наукових знань, зміни в суспільному 

виробництві, пов'язані з цим зміни в соціально-економічних відносинах, в 

способі життя людей. Рабовласницький лад сприяв розвитку культури, що в 

свою чергу дало поштовх розвитку філософії. Передові мислителі 

Стародавнього Єгипту, Вавилону, Індії, Китаю, Греції та Риму та інших країн 

Стародавнього світу протиставили міфологічним поглядам, що панували в 

стародавні часи, матеріалістичне розуміння природних явищ. Вони 

розглядали світ таким, яким він є, яким він представлявся нашому 

безпосередньому погляду, без привнесення в нього упереджених ідей. 

VІІ. Завдання для самостійної роботи.                                              (2 хв.) 

Огнев’юк В., Утюж І. Філософія. Історія філософії. – К.: Грамота, 2010, 

с. 17 – 90.   

VІІІ. Перевірка домашнього завдання.                                             (25 хв.) 

1. Розкрийте зміст поняття світогляду і окресліть його значення в 

свідомому регулюванні людиною свого життя. 

http://daviscountydaycare.com/pdbrka-shpor-po-flosof-1/383-flosofske-vchennya-pro-materyu-prostr--chas.html
http://daviscountydaycare.com/kultura--czivlzaczya/58-ponyattya-kulturi-sutnst-struktura-ta-osnovn-funkcz-kulturi-kultura--dyalnst.html
http://daviscountydaycare.com/zagalna-flosofya/258-deya-rozvitku-u-flosof-.html
http://daviscountydaycare.com/storichn-tipi-flosof/5-flosofya-starodavnogo-sxodu--osnovn-osoblivost-antichno-flosof.html


2. Назвіть і охарактеризуйте основні складові світогляду як 

інтелектуальної форми людського самоусвідомлення. 

3. Охарактеризуйте найважливіші особливості міфологічного, релігійного 

та буденного світоглядів, їх відмінності від філософського світогляду. 

4. Окресліть та розкрийте зміст основних особливостей філософського 

мислення. 

5. Охарактеризуйте основні елементи структури філософського знання 

(основні філософські дисципліни) та поясніть, на якій основі їх 

виділяють. 

6. Спробуйте визначити предмет філософії та обгрунтувати його 

розуміння. 

7. Розкрийте зміст основних функцій філософії. 

8. Розкрийте основні аспекти співвідношення філософії та світогляду.   

 

 


