
ПЛАН ЗАНЯТТЯ № 5 

Вид заняття: лекція.  

Тип заняття: інформаційна.  

Тема: Філософія ХІХ – ХХ ст.   

Мета заняття навчальна: охарактеризувати особливості філософської 

думки на зламі століть; 

виховна: виховувати студентів у дусі патріотизму, сприяти 

утвердженню ідеалів демократії; 

розвивальна: розвивати вміння аналізувати й узагальнювати 

навчальний  матеріал. 

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.) 

В середині ХІХ століття формується сучасна філософська парадигма, 

що протистоїть класичній традиції Нового часу: традиційному 

просвітницькому об’єктивізму протистоїть суб’єктивізм, раціоналізму – 

ірраціоналізм, сцієнтизму – антисцієнтизм, гуманізму – антигуманізм 

механічної унітарності буття – вітальний універсум “життєвого пориву”, 

активних “вибухів” волі і т. д. В ХХ столітті виникають нові філософські 

картини світу, у яких поряд з глобальними проблемами людства (війни і 

миру, енергетична, екологічна) у центр ставиться історія людини, людина з її 

фізичним та духовним світом.   

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

ІV. Мотивація навчальної діяльності.                                                 (4 хв.) 

1. Дайте визначення поняття соціологія. 

2. Розкрийте зміст словосполучення філософія життя. 

3. Як ви вважаєте, які нові завдання перед людством висунула 

філософія ХХ ст.? 

V. План заняття.   

1. Позитивізм.                                                                                      (10 хв.) 

В перші десятиліття 19 ст. діалектичному раціоналізму і панлогізму 

Гегеля намагається протиставити своє вчення про світову волю Артур 

Шопенгауер (1788 – 1860). З точки зору А. Шопенгауера сутність особистості 

складає незалежна від розуму воля, сліпе хотіння, невіддільне від тілесного 



існування людини і яке є проявом космічної світової волі, котра в свою чергу 

є основою та істинним змістом усього сущого.  

Другу тенденцію спрямовану проти принципів класичної філософії 

виражала позитивістська концепція Огюста Конта (1798 – 1857). Згідно 

вченню Конта філософія не тільки не є наукою наук, а взагалі не є наукою, 

вона не має власного об’єкта, а тільки узагальнює досягнення конкретних 

наук, або ж узагальненою класифікацію усіх наук. Позитивізм як 

філософський напрямок засновується на положенні, що все справжнє знання 

є результатом конкретних наук, тому пізнання слід звільнити від будь-якої 

філософської інтерпретації.  

Ідеї О. Конта виявилися співзвучними з ідеями англійських філософів 

Джона Стюарта Міля (1806 – 1873) та Герберта Спенсера (1820 – 1903). 

Погляди останніх склали ту початкову форму позитивної філософії, яку 

назвали “першим позитивізмом”. В кінці 19 ст. ідеї позитивізму розвивали 

представники емпіріокритицизму, або «другого позитивізму»: Єрнест Мах 

(1838 – 1916) та Ріхарт Авенаріус (1843 – 1896). Філософія виявилась у 

емпіріокритицизмі зведеної до теорії пізнання, причому остання на підставі 

відносності наших знань про дійсність, дає лише символи, позначки для 

практики, а не дійсну картину реальності. Емпіріокритицизм справив 

значний вплив як на подальший розвиток позитивістської філософії, так і 

інші течії філософії 20 століття: прагматизм, неореалізм, інструменталізм, 

операціоналізм та ін. В 20 ст. виник неопозитивізм, а в 60-х рр. 20 ст. – 

постпозитивізм. 

2. Ірраціоналізм.                                                                                  (10 хв.) 

Третя тенденція критичного переосмислення класичної філософії 

знайшла прояв в ірраціоналістичних ідеях християнського екзистенціалізму 

Серена К’єркегора  (1813 – 1855). Екзистенціальна діалектика, на думку 

К’єркегора має бути засобом збереження спрямованості особистості до Бога, 

духовного єднання людини з Богом.  



Названі тенденції призвели до розчарування в ідеї прогресу як 

прогресу розуму, заперечення як непотрібної, не значущої для людини будь-

якої теорії пізнання в філософії кінця 19 ст. Відбувається своєрідний «бунт 

проти розуму», настає епоха антираціоналістичного умонастрою.  

Філософія життя як філософській напрямок склалась в кінці 19 ст., 

головним чином в Німеччині та у Франції. Основними представниками 

філософії життя були: Фрідріх Ніцше (1844 – 1900), Анрі Бергсон (1859 – 

1941), Вільгельм Дільтей (1833 – 1911), Георг Зіммель (1858 – 1918), Освальд 

Шпенглер (1880 – 1936). Виникаючи як опозиція класичному раціоналізму, 

філософія життя звертається до життя як первинної реальності, цілісного 

органічного процесу. Започаткована ця тенденція критичного 

переосмислення класики в рамках самої класики ще в 40-х рр. 19 ст. в 

філософії Карла Маркса (1818 – 1883). У суспільному виробництві свого 

життя люди вступають у певні, необхідні, від їх волі незалежні відносини – 

виробничі відносини, які відповідають певному щаблю розвитку їх 

матеріальних продуктивних сил. Сукупність цих виробничих відносин 

складає економічну структуру суспільства, реальний базис, на якому 

підноситься юридична і політична надбудова і якому відповідають певні 

форми суспільної свідомості. 

3. Неогегельянство та неокантіанство.                                             (10 хв.) 

Зі зміною економічної основи більш менш швидко відбувається 

переворот в усій величезній надбудові. В 60-х рр. виникає ще один варіант 

переосмислення класичної філософії неокантіанство, яке поставило за мету 

відновлення, захист і збереження основних ідей і принципів філософії 

Імануїла Канта. Представники Марбургської школи: Герман Коген (1842 – 

1918), Пауль Наторп (1854 – 1924), Ернест Кассірер (1874 – 1945) 

математизують філософію Канта, інтерпретуючи кантівську “річ у собі” як 

математичну функцію, межу до якої прямує процес пізнання, але реально 

ніколи її не досягає. 



В цей же період формується також такий напрямок як неогегельянство, 

для якого характерним є прагнення створити цілісний моністичний світогляд 

на основі оновленої інтерпретації вчення Гегеля. Видатними представниками 

неогегельянства були: англо-американського неогегельянства – Френсіс 

Герберт Бредлі (1846 – 1924), Джосайя Ройс (1855 – 1916), Бернард Бозаннет 

(1848 – 1923), Робін-Джордж Коллінгвуд (1889 – 1943); італійського – 

Бенедетто Кроче (1866 – 1952), Джованні Джонтілє (1875 – 1944); німецького 

– Ріхард Кронер (1884 – 1974), Зігфрід Марк (1889 – 1957), Артур Ліберт 

(1878 – 1946); французького – Жан Валь (1902 – 1969), Жан Іпполіт (1907 – 

1968), Олександр Кожев (1902 – 1969). Видатним теоретиком 

неогегельянства був також російський філософ Іван Олександрович Ільїн 

(1882 – 1954), який жив у 1922 – 1934 рр. в Німеччині, а з  1938 – в 

Швейцарії. 

4. Основні тенденції філософії ХХ ст.                                              (20 хв.) 

Філософія 20 ст. характеризується плюралізмом і багатоголоссям і 

представлена дуже багатьма філософськими школами і напрямками. Проте 

серед них можна виділити три основні тенденції: 1) екзистенціально-

гуманістична; 2) релігійна; 3) натуралістично-позитивістська. Але цей поділ 

– надзвичайно умовний. Багато філософів у різні періоди творчості 

наближалися то до однієї з них, то до іншої, включаючи дві, або навіть три з 

них. Найбільш поширеною і впливовою, а також найбільш новаторською є 

екзистенціально-гуманістична тенденція, яка включає 5 основних 

філософських течій (напрямків). Об’єднує їх те, що в центрі їх уваги стоїть 

проблема людини, специфіка існування людини та смисл її буття. До 

основних течій екзистенціально-гуманістичної тенденції належать: 

1) класичний психоаналіз та неофрейдизм; 

2) екзистенціалізм; 

3) персоналізм; 

4) філософська антропологія; 

5) неомарксизм. 



Друга тенденція сучасної філософії – релігійна – здійснила поворот до 

людини, від теоцентризму до антропоцентризму і представлена такими 

філософськими течіями: 

          1) православна релігійна філософія; 

2) католицька релігійна філософія; 

3) протестантська філософія. 

Третя натуралістично-позитивістська тенденція характеризується 

сциєнтистською спрямованістю і представлена такими напрямками: 

1) неопозитивізм; 

2) постпозитивізм; 

3) структуралізм; 

4) постструктуралізм; 

5) герменевтика.  

VІ. Підведення підсумків.                                                                   (3 хв.) 

Посткласична європейська філософія ХІХ – ХХ ст. постає внаслідок 

критики класичної філософії, за основу якої взято культ розуму, 

раціоналізму. Посткласична філософія не є однозначною за змістом, до неї 

входять різні концепції та напрямки, які спрямовані на критику раціональної 

філософії. Це ірраціоналізм А. Шопенгауера, Ф. Ніцше; релігійна філософія 

С. К’єркегора; позитивізм О. Конта. Сучасна західна філософія представлена 

такими напрямами, як феноменологія, екзистенціалізм, прагматизм, 

психоаналіз. Виникають принципово нові філософські картини світу і стилі 

мислення.  

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

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

2010, с. 167 – 190. 

2. Напишіть міні-твір на тему «Створювати нову життєтворчу 

культуру…».    

VІІІ. Перевірка домашнього завдання.                                             (25 хв.) 

1. Як ви зрозуміли теорію суспільного договору? 



2. Як ви вважаєте, який із двох напрямів середньовічної філософії – 

реалізм або номіналізм – продовжує емпірична філософія Нового часу?  

3. Розкажіть про представників емпіризму – послідовників філософських 

ідей Ф. Бекона. 

4. Які основні риси філософії доби Просвітництва? 

5. Які надії пов’язували філософи ХVІІІ ст. з просвітою людського 

розуму? 

6. Яка специфіка розуміння просвітниками рушійних сил історичного 

процесу? 

7. У чому суть кантівського розуміння людини?  

8. У чому І. Кант вбачав головний предмет філософії? Чому його 

філософія називається критичною? 

9. Що таке марксизм, які його джерела і складові частини? 

10.  Що таке діалектичний матеріалізм? Як розуміти твердження К. Маркса  

про те, що він перевернув гегелівське вчення з голови на ноги?   

 

 

 

 


