
ПЛАН ЗАНЯТТЯ № 2 

Вид заняття: семінар.  

Тип заняття: семінар класичний.  

Тема: Проблема буття у філософії.   

Мета заняття навчальна: ознайомити студентів з основними 

положеннями феноменології;  

виховна: виховувати високі моральні якості; 

розвивальна: розвивати у студентів навички логічного мислення. 

Методи: доповідь, диспут.  

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

ІІІ. Актуалізація опорних знань.                                                          (3 хв.)  

Розвиваючи суб´єктивістські традиції в нових історичних умовах, 

феноменологія заявила про себе однією з найунікальніших течій у філософії 

XX ст., яка на основі виробленого нею оригінального методу аналізу 

свідомості намагалась розв´язати основні філософські проблеми буття і 

пізнання. Раніше пояснити світ за допомогою аналізу структур свідомості 

намагались Декарт, Юм, Кант. Феноменологія (грец. phainomenon – той, що 

з´явився) – суб´єктивно-ідеалістична течія, яка зводить все суще до 

феноменів (явищ свідомості, даних з очевидністю) і описує їх за допомогою 

інтуїції.    

ІV. План заняття.  

1. Поняття феноменології як новітньої онтології духу.                  (25 хв.) 

в сучасній філософії поняття феноменології застосовують для 

визначення новітньої онтології духу, у межах якої свідомість розглядається 

як специфічний регіон буття, що не можна зводити ні до яких відносин: ні до 

предметних, ні до соціальних, ні до безсвідомої – основи самої свідомості. 

Термін феноменологія утворено з двох понять – феномен і логос, що мають 

грецьке походження. Логос перекладається як вчення. Розкриття змісту 

поняття феномен вимагає особливої уваги. Його не можна тлумачити як 

«явище», а швидше співвідноситься з поняттям сутність і, водночас, 

протистоїть йому. Феномен – це те, що себе-у-самому-себе-показує, 

самопроявляється, самодемонструє себе. Феномен, наприклад, це 

самодостатній і самоцінний твір мистецтва, що не вказує на щось сховане за 

ним, цим відрізняється від явища, наприклад, хвороби, коли висока 



температура вказує на порушення в організмі. Але феномен і не лежить на 

поверхні, бо твір мистецтва зрозумілий не всім, хто бачить.  

Отже, феноменологію дослівно можна перекласти: вчення про 

феномени. Становлення феноменології як філософського напрямку зв'язано з 

творчістю Едмунда Гуссерля. Основне гасло вчення: «Назад до самих 

речей!» Мартін Хайдеггер пояснює його як настанову «проти усіх 

конструкцій, що вільно розширюють випадкові відкриття, проти спадщини 

лише позірно доведених понять, проти позірних питань, що часто зухвало 

узагальнюються в проблеми». 

2. Два основних варіанти феноменології, що протистоять один одному. 

(20 хв.) 

У межах західної феноменології склалися два основних її варіанти, що 

протистоять один одному – вчення Едмунда Гуссерля і Мартіна Хайдеггера. 

Для Гуссерля фундаментальна реальність – спонтанно-смислове життя 

свідомості, тому предметом феноменології є опис актів свідомості в їх 

ставленні до об'єктів, а сама свідомість розуміється як «чиста», тобто така, 

яка є трансцендентальною, абстрагованою від людини і суспільного 

середовища. У Хайдеггера саме людське буття як «буття-у-світі» є 

невідривністю світу і людини, тому проблема свідомості відходить на другий 

план і мова йде не про багатоманітні феномени свідомості, а про єдиний 

фундаментальний феномен – людське існування. Поняття феноменології є 

ближчим до хайдеггерівського розуміння, тобто мова йтиме не про 

феноменологію як вчення про феномени чистої свідомості, а про 

феноменологію як онтологію свідомості.  

3. Проблема свідомості у філософії.                                                 (25 хв.) 

Проблема свідомості завжди привертала увагу філософів, оскільки 

визначення місця і ролі людини у світі передбачає з'ясування природи 

людської свідомості. Поняття свідомості – ключове для аналізу усіх форм 

духовної і душевної життєдіяльності людини, засіб контролю, регулювання, 

управління взаємовідносин між людиною і світом. Ця проблема має особливе 



значення для філософії і тому, що ті чи інші підходи до питання про суть 

свідомості, її характер, співвідносний з буттям торкаються вихідних 

світоглядних основ будь-якого філософського напрямку.  

На ранніх ступенях розвитку філософії відсутнє чітке розмежування 

свідомого та несвідомого, матеріального та ідеального у трактуванні 

психічних явищ. Так, основу свідомих дій Геракліт визначав поняттям логос 

(слово, думка, суть речей). Вперше розрізняли матерію і свідомість софісти, а 

за ними – Сократ. У Платона об'єктивний зміст актів свідомості 

відокремлюється в особливий світ ідей, протилежних всьому матеріальному 

світу. Відтоді проблема свідомості не втрачає гостроти, а в сучасних умовах 

навіть актуалізується. Це зв'язано з зростанням ролі свідомості в житті 

людини і суспільства, з новими досягненнями науки в осягненні свідомості: з 

відкриттям безсвідомого, виявленням нових фактів, що утворюють 

проблемне поле парапсихології, досягненнями реаніматології, що 

спонукають до роздумів про те, що відбувається з свідомістю людини після 

смерті тощо.  

Свідомість має складну багатогранну природу. Крім філософії 

свідомість вивчають психологія, фізіологія, біологія, соціологія та ін. На 

відміну від окремих наук, предмет, що має спеціальний характер, філософія 

прагне до цілісного, системного осягнення всесвіту і людини. Тому і при 

вивченні свідомості філософи намагаються розкрити різні її аспекти: 

гносеологічний (відображаючий), онтологічний (буттєвий), аксіологічний 

(ціннісний), соціо-культурний; прагнуть виявити механізми її становлення та 

розвитку у онто- і філогенезі, розкрити її соціально-діяльну суть. Дати 

змістовний аналіз, дослідити особливості функціонування свідомості на 

різних суб'єктних рівнях (індивідуальному і соціальному), у різних 

конкретно-історичних умовах і тим самим виробити цілісну теорію 

свідомості. При реалізації проблеми філософія спирається на дані окремих 

наук, що вивчають свідомість, узагальнюють їх і виконують інтегративну 

функцію у пізнанні свідомості.  



V. Контроль рівня знань студентів.                                                  (15 хв.) 

1. Для чого застосовують поняття феноменології у сучасній філософії? 

2. Схарактеризуйте процес становлення феноменології як 

філософського напрямку. 

3. Чим визначав основу свідомих дій Геракліт? 

4. Що вперше почали розрізняти софісти? 

5. У що відокремлював Платон об’єктивний зміст актів свідомості? 

6. Які аспекти прагнуть розкрити філософи при вивченні свідомості? 

7. На які науки сприрається філософія при дослідженні свідомості? 

VI. Підведення підсумків.                                                                   (4 хв.) 

Феноменологія аналізує не тільки пізнавальні, раціональні акти 

свідомості, чим обмежувалась попередня філософія, а весь спектр свідомості 

– акти віри, містичні акти та ін. Філософія завдяки феноменології значно 

розширила предметну сферу свого дослідження (Джемс, як відомо, також 

розширив сферу досвіду, але він не виробив відповідної методології). У 

філософській традиції феноменологія посідає особливе місце. З одного боку, 

Гуссерль тяжіє до класичного раціоналізму (Декарт, Кант), з іншого – на 

основі свого методу досліджує феномени, які виходять за межі раціоналізму, 

і закладає основу некласичної ірраціоналістичної традиції. 

 


