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Характеристика 

  

Клімук Ірина Миколаївна вищу освіту здобула у Волинському 

національному університеті імені Лесі Українки (2006 – 2011), отримавши 

кваліфікацію релігієзнавця, викладача філософських та 

суспільствознавчих дисциплін. 

З 2011 по листопад 2014 року навчалася в аспірантурі при 

Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки 

У 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.161.03 

Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України захистила 

дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 

на тему «Формування релігійної ідентичності сучасного українця в 

контексті міжконфесійних відносин» (науковий керівник – доктор 

філософських наук, професор Филипович Л. О. ). 

З листопада 2014 року працювала на кафедрі на посаді старшого 

викладача,а з лютого 2016 року на посаді доцента кафедри релігієзнавства 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

З жовтня 2015 р. – працює керівником секції філософія комунальної 

установи «Волинська обласна Мала академія наук». За цей період вона 

зарекомендувала себе як кваліфікований, активний, талановитий педагог. 

Її роботі притаманні високий професіоналізм і відповідальність за 

кінцевий результат. На заняттях секції філософія розвиває критичне 

мислення, сприяє формуванню соціально активної особистості, реалізує 

творчий потенціал слухачів секції під час написання науково-

дослідницьких робіт. Вважає, що філософування у дітей розвиває 

мислення, уяву, слухачі вчаться орієнтуватися у складних питаннях 

суспільного характеру. Розуміння себе та свого місця в глобалізованому 

світі допомагає учням сформулювати основні цілі свого життя та скласти 

план їх досягнення. 



 

Запорукою високих результатів у навчально-виховній діяльності 

стали сумлінне ставлення до роботи, педагогічний талант, високий рівень 

професійної компетентності. Вихованці Ірини Миколаївни беруть участь у 

обласному та всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких 

робіт. Переможницею Всеукраїнського конкурсу-захисту, здобувши І 

місце та стипендіатом Президента України стала Слухачка Мазурик Інна. 

Педагог володіє ефективними формами та методами організації 

навчально-виховного процесу. Клімук І. М. освоює сучасні методики 

викладання філософії у школі, зокрема «Філософію для дітей». У навчанні 

та роботі секції застосовує інноваційні та інтерактивні форми та методи 

роботи, вносить власні ініціативи та розробляє тренінги. Вважає, що 

завдання освіти у наш час полягає у вихованні творчої, унікальної 

особистості, яка зможе приймати самостійно адекватні рішення та нести 

відповідальність за свої вчинки. 

Клімук І. М. постійно працює над самоудосконаленням та 

підвищенням свого професійного рівня, є автором та розробником 

навчальних та робочих програм для студентів з дисциплін: «Етика 

соціальної роботи», «Етика бізнесу», «Етика менеджменту», «Неорелігії», 

«Антропологія релігії», «Концепція сучасного релігієзнавства», «Історія 

релігієзнавчої думки». 

Бере активну участь у організації та модерації круглих столів, 

конференцій презентацій книг, Міжнародних конференціях, семінарах. 

Опублікована значна частина наукових статей, включаючи закордонні 

видання. 

Завжди відстоює активну громадянську позицію через організацію та 

участь соціальних проектів з допомоги вразливим верствам населення 

(діти-сироти, люди поважного віку, воїни АТО). При цьому залучаючи 

слухачів секцій Малої академії наук. 



 

Відзначена Дипломом ІІІ ступеня за перемогу в конкурсі «Кращий 

молодий науковець СНУ імені Лесі Українки» (2014 р.). 

За період роботи зарекомендувала себе, як порядний, чесний, 

вимогливий до себе та учнів педагог. Принциповість, життєрадісність, 

доброзичливість, стриманість, володіння високими моральними якостями 

є основою роботи Ірини Миколаївни. Серед колег, учнів та батьків 

користується високим авторитетом. 

  



 

Анотація власного досвіду 

  

Тема досвіду: Формування навичок критичного та творчого 

мислення та дослідницьких умінь учнів. 

Актуальність досвіду: полягає в тому, щоб за допомогою 

філософських інструментів навчити людей критичного мислення. Це 

значить міркувати обгрунтовано, логічно, творчо, контекстуально. 

Філософські навички критичного мислення сприяють орієнтації у 

сенсожиттєвих питаннях, а самостійність мислення допомагає сформувати 

морально зрілу і соціально відповідальну особистість, яка несе 

відповідальність за свої вчинки і здатна приймати адекватні рішення, 

властиві вільній людині. Реалізувати це завдання можна шляхом 

формування в учнів навичок критичного мислення та дослідницьких 

умінь. 

Реалізація мети забезпечить виховання самостійної активної 

особистості, що самостійно мислить, вміє аргументувати та відстоювати 

власну думку, а також вести дискусії у формі сократичного діалогу. А 

саме такі навички необхідні для успішної самореалізації людини як в 

професійній сфері, так і в громадянському житті. 

Практична значущість для підвищення якості і 

результативності навчально-виховного процесу. 

Важливою умовою формування навичок критичного мислення в 

учнів є організація навчання у формі ведення сократичного діалогу. 

Матеріал носить системний навчальний, а не інформативний характер, 

який розрахований на осмислення, а не заучування. Так, подача 

навчальних матеріалів у вигляді повчальних філософських повістей, 

створюють умови, коли слухачі секції у формі характерного для філософії 

«запитування» отримують як необхідні знання, так і навички, що мають 



 

практичне значення та відіграють важливу роль для успіху людини в 

умовах сучасного життя. 

Дослідницька діяльність учнів орієнтована на 

задовольняє потреби школярів у професійному самовизначенні та 

творчій самореалізації; 

- дає можливість поглиблювати та систематизувати знання з базової 

дисципліни; 

- сприяє формуванню активної громадянської позиції, виховує 

самостійність, наполегливість, вміння формулювати і захищати власні 

творчі ідеї. 

Специфіка науково-дослідницької діяльності в умовах шкільного 

навчання, полягає в тому, що учень, котрий працює над науковим 

дослідженням, опановує форми та методи наукової роботи. Навчально-

дослідницька діяльність розвиває здатність аналізувати й узагальнювати 

факти, приймати рішення, сприяє індивідуалізації навчання. 

Вважаю, що ефективність формування розвитку навичок критичного 

та творчого мислення, дослідницьких умінь учнів залежить від реалізації 

таких умов: 

– створення невимушеною, дружньої атмосфери на заняттях, де учні 

поважають один одного та сприймають керівника секції, як ментора, 

духовного наставника, який скеровує процес пізнання та осмислення 

навчального матеріалу; 

– використання у навчально-виховному процесі комп’ютерних 

інформаційних технологій, а саме відео - та аудіо матеріали, що дозволяє 

досягнути наочності образів, проблемних ситуацій; 

– залучення обдарованої молоді до участі в інтелектуальних 

конкурсах, турнірах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт 

МАН; 



 

– впровадження новітніх методик та методологій на заняттях секції 

«філософія» МАН; 

– використання у навчально-виховному процесі тренінгів, 

інтерактивних вправ; 

– забезпечення умов для самостійного мислення та наукового 

пошуку, що сприяє формуванню вмінь орієнтуватися у великому 

інформаційному дискурсі, вирізняючи достовірну інформацію, що є 

необхідною умовою успішного життя в сучасному інформаційному 

суспільстві; 

Система педагогічних дій: організаційні форми, прийоми, 

методи навчання і виховання. 

Формами роботи у секції філософія є проведення секційних занять. 

Всі заняття здійснюються згідно навчального плану за програмами, котрі 

розроблені керівником секції та апробовані в ЛНВК № 22 школа – ліцей. 

Робота в секції здійснюються у формі лекційних та практичних 

занять. Лекційні заняття розраховані на подання матеріалу 

інформативного характеру, що дозволяє учням спиратися у своїй роботі на 

філософську спадщину минулих поколінь. Практичні заняття 

здійснюються у формі бесід, дискусій, де, головним завданням є 

формування рефлексивного відношення до пізнання, визнання 

поліваріантних відповідей. 

Важливою складовою секційних занять з філософії є науково-

дослідницька діяльність, яка допомагає сформувати адекватну сучасним 

вимогам методологічну культуру. Це сприяє не лише поглибленню знань з 

предмету, але й у орієнтації у актуальних проблемах в світі та в Україні. 

Науково-дослідницька діяльність розвиває в учнів аналітичне мислення, 

формує навички самоорганізації та самоконтролю. 

Вважаю, що запорукою успішного написання та захисту наукової 

роботи є вміння правильно обрати тему, яка буде ґрунтуватися на 



 

особистому інтересі та водночас буде актуальною для сучасності. 

Наступною сходинкою у досягненні поставлених цілей та намічених 

результатів є організація систематичної роботи над дослідженням, що є 

завданням навчально-виховного процесу. Окреме місце відводиться 

тренінгам публічного виступу та створення мультимедійної презентації до 

роботи дослідження. 

Логіка та побудова наукових досліджень вимагає поступової роботи 

з науковою літературою, інтернет-ресурсами. Відтак, на заняттях 

формуються навички аналізу джерельної бази, методології та методів 

дослідження. 

Практикуються на заняттях і інтерактивні форми і методи навчання 

такі, як дискусії і дебати, мозковий штурм, аналіз ситуацій, аналіз текстів, 

рольові ігри, захист творчих завдань, учнівська конференція. Проведення 

тренінгів «Хто Я»,»Художній фільм», «Нобелівська премія» допомагають 

школярам пізнати самого себе, визначитися у майбутньому виборі 

професії. 

З метою досягнення ефективного результату у навчально-виховному 

процесі впроваджуємо різноманітні форми роботи та навчання, як 

інформативні, так і практичні інтерактивні. Саме такий комплексний 

підхід до навчання дозволяє розвивати навички критичного, творчого, 

самостійного мислення, а також розвитку умінь використовувати набуті 

знання на практиці. 

  



 

Участь у семінарах, конференціях 

 

№ Конференції, семінари Тема виступу Місто, рік 

1 Міжнародний науково – 

практичний семінар з 

філософії та культурології 

«Проблеми комунікації у 

параметрах соціокультурної 

ідентичності»  

Роль комунікації 

у релігійній 

ідентичності 

Луцьк, 

2012 р. 

2 VI Міжнародна науково-

практична конференція 

аспірантів і студентів 

«Молода наука Волині: 

пріоритети та перспективи 

досліджень» 

Сучасні підходи 

до визначення 

поняття 

релігійної 

ідентичності 

Луцьк,  

2012 р. 

3 VI Міжнародна науково-

практична конференція 

«Україна і Ватикан: до і після 

Другого Ватиканського 

собору»  

Релігійна 

ідентичність в 

добу 

постмодерну: 

богословські та 

релігієзнавчі 

підходи 

Житомир, 

2012 р. 

4 VIІ Міжнародна науково-

практична конференція 

аспірантів і студентів 

«Молода наука Волині: 

пріоритети та перспективи 

досліджень» 

Роль сім’ї у 

формуванні 

сучасної 

релігійної 

ідентичності 

Луцьк, 

2013 р. 

5 Міжнародна наукова 

конференція «Культура в 

горизонті сталих і плинних 

Формування 

релігійної 

ідентичності у 

Острог, 

2013 р. 



 

ідентичностей» підлітковому віці 

 

6 ІІ Міжнародний науково-

практичний семінар 

«Проблеми самосвідомості у 

параметрах соціокультурної 

ідентичності (філософсько-

культурологічний контекст)»  

Вплив 

українських 

релігійних 

стереотипів на 

формування 

релігійної 

ідентичності 

сучасного 

українця 

Луцьк,  

2013 р. 

7 XII Міжнародний семінар 

«Етнічність і влада: 

колективна пам’ять і 

технології конструювання 

ідентичності» 

ЗМІ як фактор 

формування 

релігійної 

ідентичності 

 

Ялта,  

2013 р. 

8 Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція «Соціокультурні 

виміри релігійних процесів у 

світі та в Україні  

Соціальні мережі 

та релігійна 

ідентичність 

Чернівці,  

2013 р. 

9 Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Толерантність 

міжконфесійних відносин як 

умова стабільного розвитку 

України»   

Релігійна 

ідентичність та 

релігійна 

толерантність: 

проблема 

співвідношення  

Запоріжжя,  

2013 р. 

10 VIІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Україна і Ватикан: до і після 

Другого Ватиканського 

Міжконфесійні 

конфлікти та 

формування 

релігійної 

Київ , 2014 



 

собору»  ідентичності: 

взаємозалежність 

та взаємовпливи.  

11 Міжнародна науково-

практична конференція 

«Методологічні засади і 

наступність релігієзнавчих 

досліджень в Україні»  

Методологічні 

основи 

дослідження 

релігійної 

ідентичності 

Тернопіль, 

 2014 р. 

 

12 XXXIІІ міжнародна науково-

практична конференція «Роль 

науки, релігії та суспільства у 

формуванні моральної 

особистості»  

Релігійна 

ідентичність у 

секулярному світі 

Донецьк,  

2014 р. 

13 Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференції «Держава і 

Церква: форми взаємодії в 

умовах трансформації 

українського суспільства»  

Релігійна 

ідентичність: 

сутність і етапи 

розвитку  

Чернівці, 

 2014 р.  

 

14 Всеукраїнській науково-

практичній конференції 

«Українське православ’я у 

контексті вітчизняної історії 

та суспільних трансформацій» 

(пам’яті митрополитів Василя 

(Липківського) та Іоана 

(Боднарчука)  

 

Українське 

православ’я в 

контексті 

сучасних 

суспільно-

політичних 

процесів в 

Україні 

Тернопіль,  

2014 р. 

15 ІІІ Конгрес молодих 

дослідників релігії “Релігія в 

сучасній культурі” 

Конфесійна 

ідентичність 

сучасного 

українця в 

контексті 

медіатизації. 

Луцьк, 

2016 

 



 

ВІДОМОСТІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1. Результати участі слухачів секції філософії у ІІ та ІІІ етапах 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН: 

3 учасника - 2 переможці ІІ етапу 

1 переможець ІІІ етапу та стипендіат Президента України - Мазурик Інна 

2016 рік. 

 

№ 

з/п 

Прізвище ім'я 

по батькові  

Тема дослідження ІІ етап ІІІ 

етап 

Рік 

1 Мазурик Інна 

Валеріївна 

Соціальні мережі як 

фактор формування 

громадянської позиції 

підлітка 

І місце І місце 2016 

2 Шкода 

Владислав 

Сергійович 

Військове 

волонтерство в 

Україні: сучасний 

стан 

ІІ місце  2017 

3 Шумська 

Зоряна 

Сергіївна 

Засоби масової 

комунікації як фактор 

формування 

особистісної 

ідентичності у 

підлітковому віці 

учасник  2017 
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План-конспект заняття секції філософії 

основний рівень, 

перший рік навчання 

Тема заняття: Сутність людини та сенс її життя. 

Мета заняття: сформувати у слухачів розуміння поняття «сутність 

людини», «сенс людського життя», продовжувати виховувати повагу до 

людей, відповідальність за діяльність конкретної людини. 

Тип заняття: інформативно-пізнавальне. 

Форма організації заняття: інтерактивне заняття. 

Обладнання: відео -матеріали, роздатковий матеріал. 

Хід заняття 

І. Вступна частина 

1. Організаційний момент (привітання) 

2. Актуалізація опорних знань 

Керівник секції: Постійні колізії суспільного життя неодмінно 

ставлять перед людиною питання про сенс життя. Це питання належить до 

категорії так званих вічних питань. Можливо, справедливе зауваження 

героя роману Е. Ремарка «Тріумфальна арка», що людина для того і живе, 

щоб розмірковувати про сенс життя. Сутність буття людини і сенс її життя 

становили основу теоретичної думки протягом багатьох століть, були в 

центрі уваги різноманітних філософських, релігійних і соціально-етичних 

концепцій. Один із теоретиків психології В. Франкл слушно зауважив, що 

«специфічно людським проявом є не тільки вміння ставити запитання про 

сенс життя, а й піддавати сумніву питання існування цього сенсу». 

Зрозуміло, не лише складності соціального буття викликають у людини 

інтерес до проблем сенсу життя. Цей інтерес неминуче формується в 

процесі «олюднення» людини, прилучення її до культури суспільства, 

навчання, засвоєння нею накопиченого попередниками досвіду, зрештою, 

під час спілкування. 



 

Актуальність проблеми сенсу життя характерна не тільки для підлітків, 

але й для людей зрілого віку. Здебільшого це пов’язано зі зламом 

світоглядних стереотипів, серйозними моральними потрясіннями. 

Кожен осмислює своє життя і життя тих, хто його оточує, передусім, 

виходячи зі свого світогляду, становища в суспільстві. 

Люди можуть мати неоднаковий матеріальний стан, але це не головне. 

Основна відмінність полягає у різному розумінні мети та сенсу життя, 

духовно-моральних ідеалів, шляхетності, незаплямованості життя, 

людської гідності та громадянської позиції. Аби сприяти розвитку високих 

людських рис, необхідно допомогти людині визначити для себе життєвий 

ідеал, виробити світоглядну позицію, завдяки якій соціальний ідеал став 

би особистісною потребою кожного. 

Уявлення про ідеал і сенс життя у світоглядному комплексі вимагає від 

особистості наповнення їх конкретним змістом. 

Зараз ми спробуємо на практиці «відшукати» сенс людського життя. 

  

Виконання інтерактивних вправ 

Вправа 1. Акваріум 

В коло запрошуються учні, які будуть обговорювати проблему «У чому 

сенс життя?» з точки зору різних представників соціальних і вікових 

категорій. 

Вправа 2. «Мозковий штурм» 

До редакції молодіжного журналу надійшов лист від юнака, який не 

бачить більше сенсу в житті й намагається вирішити цю проблему досить 

радикально. Завдання: дати відповідь юнакові, порадити йому, що варто 

зробити в цій ситуації. 

Вправа 3. «Ланцюжок» 

Надати відповідь одним словом на питання «Де шукати сенс життя?», 

додаючи далі наступне слово так, щоб утворювався ланцюг зі слів. 



 

 ІІІ. Підсумок заняття 

Підсумкова бесіда зі слухачами секції 

- Чи справдилися ваші очікування від заняття? 

- Що нового ви дізналися? 

1. У чому полягає нерозривний зв’язок життя людини з буттям 

навколишнього світу та життям інших людей? 

2. Як ви вважаєте, чому дитинство і старість потребують особливого 

уважного й турботливого ставлення з боку інших людей? 

3. У чому ви вбачаєте головні особливості вашого віку? 

4. Чи доводилося вам замислюватися, які ви маєте задатки й здібності, а 

також про те, як їх можна реалізувати в подальшому, дорослому житті? 

5. Чому до себе слід ставитися більш вимогливо, ніж до інших людей? 

6. Чи можуть бути у житті безвихідні ситуації? Чи існують шляхи 

виходу із них? 
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План-конспект заняття секції філософії 

основний рівень, 

перший рік навчання 

Тема заняття: Проблема свободи та відповідальності людини. 

Мета заняття: сформувати у слухачів розуміння феномена 

“свобода”, “абсолютна свобода”, “відносна свобода”, зкорелювати 

осмислення відповідальності за свою свободу. 

Тип заняття: інформативно-пізнавальне. 

Форма організації заняття: інтерактивне заняття. 

Обладнання: роздатковий матеріал. 

Хід заняття 

І. Вступна частина 

1. Організаційний момент (привітання) 

2. Актуалізація опорних знань 

Керівник секції. Аналіз історичних типів відносин між особистістю і 

суспільством переконливо свідчить про те, що в умовах прискореного 

розвитку цивілізації роль особистості в суспільстві, рівень її свободи 

істотно зростають, у зв'язку з чим стає все більш актуальною проблема 

співвідношення свободи особи і її відповідальності перед іншими людьми 

і суспільством у цілому. 

Яке ж значеннєве навантаження мають категорії "свобода" і 

"відповідальність" і яке співвідношення існує між ними? 

Свобода - це одна з основних, найскладніших філософських 

категорій, яка визначає сутність людини, що складається з її здатності 

мислити і діяти відповідно до своїх намірів, бажань та інтересів, а не 

внаслідок якогось примусу. Від часів Античності і аж до наших днів ідея 

свободи була притаманною практично всім розвиненим філософським 

системам. Тож у певному розумінні філософія - це вчення про свободу. 



 

Слід зазначити, що в історії філософської думки існували різні 

підходи до визначення свободи, шляхів і засобів її досягнення. Так, 

наприклад, для більшості представників античної філософії - Сократа, 

Діогена, Епікура і Сенеки - свобода є змістом і метою людського 

існування. Для представників середньовічної схоластики - Ансельма 

Кентерберійського, Альберта Великого і Фоми Аквінського - свобода 

розуму і вчинків можливі тільки в межах церковних догматів, за межами ж 

їхня свобода являє собою єресь, тяжкий гріх. У Новий час панівною стає 

точка зору на свободу як на природний стан людини, шлях до соціальної 

рівності і справедливості (Томас Гоббс, Поль Анрі Гольбах, П'єр Сімон 

Лаплас). Велику увагу проблемі свободи приділяли і представники 

німецької класичної філософії. Іммануїл Кант, наприклад, під свободою 

розумів інтелегібельну (тобто недоступну чуттєвому пізнанню) сутність 

людини; для Йоганна Готліба Фіхте свобода - єдина абсолютна реальність; 

а Георг Вільгельм Фрідріх Гегель розумів під свободою багатопланову 

реальність, що у всіх своїх проявах являє форму об'єктивації абсолютного 

духу. 

Значний внесок у розвиток даної категорії зробили Бенедикт 

Спіноза, Жан Жак Руссо, Вольтер, Карл Маркс, Фрідріх Енгельс, Артур 

Шопенгауер, Фрідріх Ніцше, Жан Поль Сартр, Карл Ясперс, Микола 

Бердяєв, Володимир Соловйов, Григорій Сковорода, Пантелеймон Куліш і 

багато інших філософів і мислителів. Як бачимо, підходів до поняття 

"свобода" дійсно багато, і це ще раз доводить, що свобода - надзвичайно 

складний, багатоаспектний феномен. Який же з цих підходів міг би стати 

стрижневим при аналізі категорії "свобода"? Зараз ви спробуєте осмислити 

феномен “свободи” та “відповідальності” самостійно.  

Учні: читають повчальну філософську повість “Свобода: неможлива 

чи необхідна”. (Додаток 1.). 



 

Керівник секції: після завершення читання, ваше завдання поставити 

запитання до даної повісті, які на вашу думку найбільше розкривають 

сутність проблеми твору. 

Учні: задають запитання. 

1. Свобода і анархія: спільне? 

2. Що таке свобода? 

3. Чи може бути самообмеження свободою? 

4. Як правильно встановити межі власної свободи і чи впливають на це 

суспільні закони та правила? 

5. Чи дійсно свобода можлива? 

6. Чи є свобода  проявом самореалізації? 

7. Чи є любов до інших обмеженням свободи? 

8. Від яких обмежень звільнитися легше від самонав’язаних чи 

нав'язаних суспільством? 

9. Чи може бути свобода необхідною, якщо вона неможлива? 

10. Чи живемо ми все життя рабами? 

11.  Чи можна повністю визначити свободу в нашому житті? 

12. Чи можна вважати, що твоє самообмеження є твоєю свободою? 

13.  Свобода є абсолютною чи відносною? 

14. Що буде з людиною, якщо їй дадуть повну свободу? 

Керівник секції: зараз вашим завданням є обрати на вашу думку 

найважливіше запитання. Всі ми голосуємо за запитання, називаючи 

номер запитання. 

Учні голосують. 

Керівник секції: найбільшу кількість голосів набрало запитання під 

номером 14. Що буде з людиною, якщо їй дадуть повну свободу?. Зараз 

даємо відповіді  на дане запитання. Потім на всі решта питань, 

поставлених вами. 

Розпочинається бесіда-дискусія. 



 

 ІІІ. Підсумок заняття 

Підсумкова бесіда зі слухачами секції 

1. Скажіть, які підсумки ви сьогодні зробили, що таке свобода? 

2. Чи може людина без свободи бути щасливою? 

3. Як співвідносяться поняття свободи та відповідальності між собою? 

 

Додаток 1. 

Свобода - неможлива і необхідна 

  

    Спершу прямо, різко і відверто: ти - вільна людина? 

    Не треба так ось прямо відразу відповідати - треба все-таки 

посидіти, подумати. Помислити. 

    Взагалі-то більшість твоїх ровесників напевно вважають себе 

людьми вільними. Свобода для них - і для тебе, напевно, теж - 

обов'язковий атрибут щастя. 

    Але при цьому не кожна людина зможе відповісти: а що ж таке 

свобода, власне кажучи? 

    Так що давай подумаємо про це разом, пам'ятаючи, що ми 

розмірковуємо над питанням, яке не дає спокою людству протягом, 

вважай, усієї його історії. 

    Тільки почнеш роздумувати, вільна ти людина, - тут же виникає 

нове запитання: а від чого, власне кажучи, свобода? Можна, звичайно, 

відповісти: від усього вільна. Але це буде неправильна відповідь. Бути 

вільним від усього неможливо. Наприклад, не можна ж бути вільним від 

правил, прийнятих в даному суспільстві.  

    Не можна бути вільним від законів своєї країни. Не можна бути 

вільним від бажань близьких і рідних людей. Не можна бути вільним від 

своїх обов'язків ... Є такий знаменитий вислів: свобода однієї людини 

закінчується там, де починається свобода іншого. Твоя свобода 



 

передбачає шанобливе ставлення до свободи інших. Коли такого 

ставлення немає, починається хаос, або просто кажучи - бардак. Так що 

певні рамки є завжди. Вони необхідні для того, щоб життя протікало 

нормально, в шанобливому ставленні один до одного. 

    То про яку ж тоді свободу можна говорити? Немає її зовсім, чи 

що? Свобода - в твоєму ставленні до цих самих меж. Чи утрудняють 

вони твою свободу? Знищують вони її? Або ти до них ставишся спокійно, 

часом навіть зовсім не помічаючи? 

    У літню спеку ти виходиш на вулицю в одязі і не відчуваєш себе 

невільним. А уявляєш, якщо того ж дикуна привезти в Москву і одягнути? 

Він буде вважати, що у нього відняли свободу вести себе так, як йому 

хочеться. 

    Свобода не зовні, а всередині людини. 

    Свобода - це відчуття. Людина сама відчуває себе вільною або 

невільною. Вдало сказав про це Лев Толстой: «Якщо ти відчуваєш себе 

невільним, шукай причину в собі». 

    Коли людина замислюється про власну свободу, вона, найчастіше, 

замислюється про ті можливості, які вона надає. Бути вільним у кайф, бо 

нехай в певних рамках, але ти все одно робиш те, що тобі подобається. 

    Куди рідше ми замислюємося про те, що якщо ти вільний, 

значить, за все, що ти робиш, ти відповідаєш сам. 

    Скажімо, в якийсь момент будь-якого парубка або дівчину 

починають дратувати рамки дозволеного батьками. Дітям хочеться 

більшої свободи: ходити, куди хочеться, витрачати гроші, на що 

хочеться, сидіти за комп'ютером, скільки хочеться, і лягати спати, не 

коли скажуть, а коли побажаєш. 

    Чудесно! Зрештою молоді люди, як правило, цієї свободи 

досягають. І тут-то виявляється, що ось ці самі рамки батьківського 

піклування - насправді рамки твого життя, які це саме життя непогано 



 

організовували. А тепер ти повинен його організовувати сам. І 

відповідати за нього сам. 

    Робити все, що хочеться, - просто. Відповідати за це складніше. 

    Вільне ставлення до життя вимагає певної сміливості. 

    Якщо ти вирішив займатися творчістю - тобто створенням 

власних світів в науці чи, в літературі або в мистецтві, - ти повинен бути 

вільним. 

Раб творити не може. Раб може тільки повторювати чужі 

істини. Отже, свобода вимагає абсолютної самостійності, 

відповідальності і сміливості, тому бути вільною людиною важко. Рабом 

бути легше. Раб - це людина, за якого всі вирішують інші. Так жити 

простіше. Але комусь так жити зовсім не цікаво. 

 

 

Виховний захід 

 

Тема заходу: Формування активної громадянської позиції. 

Мета: допомогти слухачам усвідомити, що вони особисто можуть 

зробити, побудити до активних дій, спрямованих на зміну дійсної ситуації 

на краще. 

• Розроблення планів дій – робота в групах 

• Особистісний контракт 

Розроблення планів дій 

Обладнання: роздатковий матеріал, ватмани, маркери.  

 

Хід заняття: 

1. Учасники діляться на 4 групи. Учні сідають за столи, як це 

роблять, коли приходять до кафе. Єдина умова, щоб за кожним столиком 

знаходилася однакова кількість людей. Кожен стіл обирає собі господаря 



 

стола, це та людина, яка залишатиметься постійно за столом. Господар 

столу вибирає із запропонованих на карточках тем одну.   Кожна з груп 

отримує одну з наступних тем: „Моя сім’я”, „Мій клас”, „Моя школа”, 

„Мій район”. Тоді протягом 10 хв. Учасники методом мозкового штурму 

виявити всі  ті позитивні елементи, що вже існують у визначеному 

середовищі, якими, на їхній погляд, має характеризуватися ідеальна сім’я 

(клас, школа, район). Далі після завершення першого раунду за столиком 

залишається тільки господар столу, всі решта обирають собі інший столик. 

2. Завданням господаря столу є ввести всіх новоприбулих учасників-

гостей в курс справи, про напрацьовані пропозиції. Оголошується другий 

раунд. Учасники мають дати відповідь на питання: “Що мене турбує?”, 

тобто виокремити ті негативні характеристики, які присутні у середовищі, 

яке вони аналізують. Після напрацювання ідей, впродовж 10 хв, учасники 

знову обмінюються столиками.  

3. Знову завданням господаря столу є ввести всіх новоприбулих 

учасників-гостей в курс справи, про напрацьовані пропозиції. 

Оголошується третій раунд, який ставить перед учасниками вирішення 

питання «Що я можу зробити?». Впродовж 10 хв. учні випрацьовують 

власні пропозиції. Після завершення третього раунду учасники обирають 

той столик та середовище, яке на їхню думку, є найцікавішою для них. 

4. Раунд четвертий.  Учасники визначають ті зміни, до здійснення 

яких їм саме хотілося б взятися та обговорюють конкретні кроки й 

механізми втілення запропонованих  ідей, учнями. 

5. Наступним етапом є презентація власної концепції внесення змін у 

своє середовище. Для кожного представлення у «столика-команди» є 10 

хв. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Коли людина наближається до закінчення школи і планує навчатися 

далі, перед нею постає багато проблем. Найголовніша з них пов’язана із 

тим, що діти вступають у доросле життя, яке по суті є складним. З одного 

боку, цей світ наповнений захоплюючими речами. А з іншого – він не 

може не лякати, оскільки тягар відповідальності та незалежності 

виявляється не таким вже й легким: потрібно стати на власні ноги, обрати 

професію, визначити свою життєву мету, цінності і принципи. Зрозуміло, 

що такі випробування вимагають тривалого та серйозного роздумування, 

набутих знань та проаналізованого досвіду. Однак не варто очікувати 

часу, коли накопичена з роками мудрість допоможе розібратися у 

головних питаннях буття. Тому філософія і формує чітку систему 

поглядів, яка надає життю осмисленості, ясності мети і цінностей, що 

здатні принести моральне задоволення. Вироблення такого світогляду в 

часи, коли руйнуються усі традиційні ідеологічні системи, може зажадати 

від молодої людини неабиякої сміливості і наполегливості. Адже 

світогляд зазвичай складається з багатьох елементів, що стосуються 

цілого ряду джерел, таких як методика науки, філософія, література, 

історія, релігія. 

Програма занять призначена для учнів старших класів 

загальноосвітніх навчальних закладів, котрі здійснюють науково-

дослідницьку роботу в Малій академії наук в секції «Філософія». 

Навчальна дисципліна відноситься до блоку гуманітарних та соціально-

економічних дисциплін, які забезпечують загально-науковий розвиток 

особистості та філософсько-історичну підготовку зокрема. Програма 

розроблена на основі робочої навчальної програми «Філософія» для 

непрофільних спеціальностей кандидата філософських наук, доцента 

кафедри релігієзнавства Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки Кондратик О. В. і адаптована для учнів 



 

старших класів. Вивчення філософії базується на таких дисциплінах: 

світова історія, історія України, історія світової та української культури, 

культурологія, соціологія, етика, естетика, історія релігій, історія 

психології. Тематика і форма проведення занять відповідають вимогам, 

які ставляться до практично-методичної підготовки учнів, які у вільний 

від уроків час під керівництвом наукових керівників працюють над 

виконанням науково-дослідницької роботи відповідного рівня. 

Мета курсу: навчити учнів виявляти, систематизувати та критично 

осмислювати світоглядні компоненти, включені у різні області 

гуманітарного знання та культури в цілому. Завдання курсу: сприяти 

формуванню духовного світу особистості, яка усвідомлює свою 

значущість та місце в суспільстві, цілі та сенс свого життя; репрезентує 

себе як соціально активну особистість, яка несе відповідальність за свої 

вчинки і здатна приймати адекватні рішення, властиві вільній людині; 

сформувати адекватну сучасним вимогам методологічну культуру, яка 

дасть можливість враховувати у своїй початковій професійній діяльності 

соціальні, екологічні, психологічні наслідки своєї діяльності та творчості; 

допомогти майбутньому науковцю навчитися гнучко реагувати на зміни у 

змісті та цілях професійної діяльності із врахуванням відносності та 

мінливості професійного знання. 

Програма розрахована на роботу в гуртках основного рівня (216 год.) 

упродовж одного року навчання та розрахована на роботу з учнями 9-11 

класів. На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість 

годин: початковий – 216 год. (6 год. на тиждень). 

  

  

 

 

 



 

Основний рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

з\п 

Назва теми Кількість годин 

теоретич

них 

практичн

их 

усьог

о 

1 Розділ 1.Філософія, коло її 

проблем та роль в 

суспільстві. 

12 12 24 

1.1. Предмет філософії та 

коло її основних проблем. 

3 3 6 

1.2. Світогляд людини, 

його суть, структура та 

історичні типи. 

3 3 6 

1.3. Особливості 

філософських проблем, їх 

джерела. «Вічне» та 

«скороминуще» у 

філософській 

проблематиці. 

3 3 6 

1.4. Науково-дослідницька 

діяльність учнів 

3 3 6 

2 

  

Розділ 2. Історія розвитку 

філософської думки: 

загальна характеристика 

15 15 30 



 

2.1. Загальна 

характеристика античної 

філософії 

3 3 6 

2. 2. Філософія 

Середньовіччя, її 

особливості 

3 3 6 

2. 3. Західноєвропейська 

філософія епохи 

Відродження 

3 3 6 

2. 4. Філософія Нового часу 3 3 6 

2.5. Витоки та 

спрямованість німецької 

класичної філософії 

3 3 6 

3 Розділ 3. Українська 

філософія: традиції та 

особливості 

12 12 24 

3. 1. Філософська думка в 

духовній культурі Київської 

Русі 

3 3 6 

3. 2. Філософія українського 

Відродження та 

Просвітництва 

3 3 6 

3. 3. Українська філософія 

XIX – початку XX століття 

3 3 6 



 

3. 4. Особливості розвитку 

української філософії XX 

ст. 

3 3 6 

4 Розділ 4. Сучасна світова 

філософія 

15 15 30 

4.1. Загальна 

характеристика сучасної 

світової парадигми 

3 3 6 

4.2. Ірраціоналістично-

гуманістичний напрям у 

сучасній філософії 

3 3 6 

4.3. Неопозитивізм, його 

сутність та принципи 

3 3 6 

4. 4. Релігійно-філософські 

вчення 

3 3 6 

4.5. Марксистська 

філософія: класичний і 

сучасний етапи 

3 3 6 

5 Розділ 5. Філософський 

зміст проблеми буття 

9 9 18 

5.1. Буття і основні його 

форми 

3 3 6 

5. 2. Поняття і структура 

матерії 

3 3 6 



 

5. 3. Спосіб та форми 

існування матерії 

3 3 6 

6 Розділ 6. Свідомість як 

філософська проблема 

6 6 12 

6. 1. Проблема свідомості у 

філософії. Генезис 

свідомості та її сутність 

3 3 6 

6. 2. Структура свідомості 

та її основні функції 

3 3 6 

7 Розділ 7. Сутність та 

структура пізнавального 

процесу 

6 6 12 

7. 1. Пізнання як предмет 

філософського аналізу 

3 3 6 

7. 2. Діалектика пізнання. 

Проблема істини 

3 3 6 

8 Розділ 8. Наукове пізнання, 

його форми та методи 

6 6 12 

8.1. Специфіка, рівні і 

форми наукового пізнання 

3 3 6 

8. 2. Поняття методу. 

Класифікація методів 

наукового пізнання та їх 

характеристика 

3 3 6 



 

9 Розділ 9. Людина як 

предмет філософського 

аналізу 

6 6 12 

9. 1. Проблема людини в 

історії філософії 

3 3 6 

9. 2. Сутність людини та 

сенс її життя 

3 3 6 

1

0 

Розділ 10. Особистість і 

суспільство 

9 9 18 

10. 1.  Особистість, її 

основні ознаки і 

взаємозв'язок із 

суспільством 

3 3 6 

10.2. Історичні типи взаємин 

людини і суспільства 

3 3 6 

10. 3. Проблема свободи і 

відповідальності людини 

3 3 6 

1

1 

Розділ 11. Основи наукових 

досліджень. 

12 12 24 

11.1. Етапи роботи над 

дослідженням.  

3 3 6 

11.2. Оформлення наукової 

роботи. 

3 3 6 



 

11. 3. Методика наукової 

роботи 

3 3 6 

11.4. Етапи підготовки і 

проведення публічного 

виступу 

3 3 6 

  Разом: 108 108 216 

  

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

  

Розділ 1. Філософія: коло її проблем та роль у суспільстві (24 

год.) 

1.1.         Предмет філософії та коло її основних проблем (6 год.) 

Теоретична частина. Предмет філософії. Місце і роль філософії в 

культурі. Філософія як вчення про світ, людину і місце людини в світі. 

Цілісність філософського знання. 

Практична частина. Основні типи відношення людини до світу і їх 

філософське осмислення. 

1.2.         Світогляд людини, його суть, структура та історичні типи (6 

год.) 

Теоретична частина. Філософія і світогляд. Знання про світ, 

людину, світогляд. Типологія світоглядів. Міфологічний та релігійний 

світогляд. Специфіка філософського світогляду. 

Практична частина. Типологія світоглядів. Особливості філософії, 

як типу світогляду. 

1.3.         Особливості філософських проблем, їх джерела. «Вічне» та 

«скороминуще» у філософській проблематиці (6 год.) 



 

Теоретична частина. Особливості філософських проблем, їх 

джерела. «Вічне» та «скороминуще» у філософській проблематиці. 

Функції філософії. Взаємодія філософії з іншими науками. Методологічна 

та критична функції філософії. Структура філософського знання. 

Практична частина. Основні філософські проблеми. Функції 

філософії. 

1.4.         Науково-дослідницька діяльність учнів (6 год.) 

Теоретична частина. Науково-дослідницька діяльність учнів. Вибір 

теми та реалізація наукового дослідження. Ефективність наукового 

дослідження. 

Практична частина. Вибір та формулювання теми науково-

дослідницької роботи. Підбір літератури. 

  

Розділ 2. Історія розвитку філософської думки: загальна 

характеристика (30 год.) 

2. 1. Загальна характеристика античної філософії (6 год.) 

Теоретична частина Філософія Стародавнього Сходу: загальна 

характеристика. Індійська філософія: основні погляди і літературні 

джерела: “Махабхарата” та “Рамаяна”. Головні філософські школи: 

Веданта, чарвака – локаята, буддизм, ньяя-вайшеша, йога. Основні 

філософські школи і мислителі Китаю: Кун Фу-цзи (Конфуцій), Мо-цзи, 

Мен-Цзи, Даосизм, законники або легізм. 

Перехід від міфологічного світогляду до світогляду філософського, 

його соціально-історична обумовленість. Своєрідність становлення та 

розвитку філософії на Стародавньому Сході. Основні представники, ідеї, 

школи. Космоцентризм античної філософії. Її головні представники та 

історичне значення. 



 

Практична частина. Класична антична філософія. Основна 

філософська проблематика: міф та логос. Класична антична філософія. 

Вчення епохи еллінізму. 

2. 2. Філософія Середньовіччя, її особливості (6 год.) 

Теоретична частина. Теоцентризм Середньовічної філософії. 

Схоластика. Містицизм. Полеміка походження інквізиції. Проблема 

універсалій. Антропоцентризм філософії епохи Відродження. 

Практична частина. Вчення Блаженного Августина. Філософія Т.  

Аквінського. Сміливість його вільнодумства. Сприйняття томізму 

католицизмом. Гуманізм та натурфілософія: М. Кузанський та Д. Бруно. 

2. 3. Західноєвропейська філософія епохи Відродження (6 год.) 

Теоретична частина. Антропоцентризм, гуманізм і натурфілософія. 

Проблема безконечності. Діалектика М. Кузанського. Філософсько-

природничі погляди М. Коперника, Дж. Бруно та Г. Галілея. 

Практична частина. Філософські погляди Т. Мора і Т. Кампанелли. 

2. 4. Філософія Нового часу (6 год.) 

Теоретична частина. Емпіризм (Ф. Бекон) та раціоналізм (Р. 

Декарт). Проблема методу у філософії Нового часу. Дуалізм Р. Декарта: 

ідея самодостатності мислення і буття. Б. Спіноза: вчення про 

субстанційність буття. Г. Лейбніц: вчення про множинність субстанцій. 

Зв’язок гносеології та онтології у філософії ХVІІ століття. Дж. Локк та 

його опоненти Д. Берклі та Д. Юм. 

Соціально-історичні передумови ідеології. Суспільно-правовий 

ідеал Просвітництва та проблема людини. Французькі просвітники ХVШ 

століття: Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж.Руссо, Ф. Вольтер. Боротьба проти 

метафізики. 

Практична частина. Французький матеріалізм ХVШ століття: Ж. 

Ламетрі, К. Гельвецій, П. Гольбах, Д. Дідро. 



 

2. 5. Витоки та спрямованість німецької класичної філософії (6 

год.) 

Теоретична частина. Ідеалізм і діалектика – основні риси німецької 

класичної філософії. Німецьке Просвітництво ХVШ століття. Філософське 

вчення І.Канта. Проблема пізнання. Свобода і мораль. Наукове вчення І. 

Фіхте та натурфілософія Ф. Шеллінга. Метод та система філософії Г. 

Ф.Гегеля. 

Практична частина. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха. 

  

Розділ 3. Українська філософія: традиції та особливості (24 год.) 

3. 1. Філософська думка в духовній культурі Київської Русі (6 

год.) 

Теоретична частина. Джерела української філософської культури. 

Міфоепічний світогляд праукраїнського етносу (ІХ – ХІст.). Становлення 

християнського світогляду. Двовір’я. Філософська думка в культурі 

Київської Русі. 

Практична частина. Становлення українського неоплатонізму ХІV 

– ХVІ століть (агіографія, ісихазм, ареопагітизм). 

3. 2. Філософія українського Відродження та Просвітництва 

(6год.) 

Теоретична частина. Братські школи та Києво-Могилянська 

академія. Філософія Г. Сковороди. Українське Просвітництво. 

Філософська культура українського бароко. 

Практична частина. Академічна філософія в Україні. Український 

романтизм (М. Гоголь, М. Костомаров, Т. Шевченко, П. Куліш, П. 

Юркевич). Київська екзистенційна філософія ХХ ст. (М. Бердяєв, Л. 

Шестов, Т. Зіньківський). 

3. 3. Українська філософія XIX – початку XX століття (6 год.) 



 

Теоретична частина. Філософські ідеї в Україні в кінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. (В. Антонович, М. Драгоманов, О. Потебня, Л. Українка, 

М. Коцюбинський, , В. Винниченко, В. Липинський, Д. Донцов та ін.). 

Практична частина. Філософсьські погляди М. Грушевського. 

3. 4. Особливості розвитку української філософії XX ст. (6 год.) 

Теоретична частина. Сучасний період української філософії. 

Філософські погляди Д. Чижевського, І. Лисяка-Рудницького, О. 

Кульчицького. 

Практична частина. Філософія В. Винниченка, В.Вернадського, І. 

Огієнко, С. Єфремова, А. Кримського. 

  

Розділ 4. Сучасна світова філософія (30 год.) 

4. 1. Загальна характеристика сучасної світової парадигми (6 

год.) 

Теоретична частина. Характеристика сучасної світової філософії. 

Екзистенціалізм: проблеми буття, існування і сутності людини. 

Практична частина. Основні риси сучасної світової філософії. 

4. 2. Ірраціоналістично-гуманістичний напрям у сучасній 

філософії (6 год.) 

Теоретична частина. Ірраціоналізм А. Шопенгауера та С. 

К’єркегора та “філософія життя” Ф. Ніцше. Феноменологія Е. Гуссерля. 

Французький напрям екзистенціалізму: А. Камю, М. Мерло-Понті. 

Практична частина. Проблема свободи в екзистенціалізмі: 

М.Хайдеггер, К. Ясперс, Г. Марсель, Ж.-П.Сартр. 

4. 3. Неопозитивізм, його сутність та принципи (6 год.) 

Теоретична частина. Позитивістський світогляд у філософії та 

науці. Класичний позитивізм О. Конта, Г. Спенсера та Дж. Міля. 

Емпіріокритицизм Е. Маха та Р. Авенаріуса. Неопозитивізм. Проблема 

знання та мови. Структуралізм, герменевтика, постпозитивізм. 



 

Практична частина. Філософія прагматизму: Ч. Пірс, У. Джемс, Д. 

Дьюї. 

4. 4. Релігійно-філософські вчення (6 год.) 

Теоретична частина. Релігійний напрям філософії: неотомізм і 

тейярдизм. 

Практична частина. Російська релігійна філософія: Л. Толстой, Ф. 

Достоєвський, В. Соловйов, В. Розанов, П. Флоренський, М. Бердяєв, Л. 

Шестов. 

4. 5. Марксистська філософія: класичний і сучасний етапи (6 

год.) 

Теоретична частина. Марксистська філософія: К.Маркс, Ф.Енгельс. 

Джерела та історичні умови виникнення філософії марксизму. 

Марксистська антропологія. Вчення про суспільство. Суть діалектичного 

та історичного матеріалізму. 

Практична частина. Поняття суспільно-економічної формації, 

способу виробництва, взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин, 

класів та класової боротьби, соціальної революції. Марксистська теорія 

пізнання. 

  

Розділ 5. Філософський зміст проблеми буття (18 год.) 

5. 1. Буття і основні його форми (6 год.) 

Теоретична частина. Філософський зміст проблеми буття. 

Структура, єдність та різноманітність форм буття. Буття: субстрат, 

субстанція, матерія. Людиномірність та об’єктивність у філософському 

розумінні єдності світу. Людина і буття як “мікро-“ і “макросвіт”. Буття і 

свобода людини. 

Практична частина. Сенс життя. Буття і небуття. Філософські 

концепції буття. 

5. 2. Поняття і структура матерії (6 год.) 



 

Теоретична частина. Матерія: спосіб та форми її існування. 

Співвідношення природничо-наукового та філософського понять про 

матерію. 

Практична частина. Сучасна наука про структуру і властивості 

матерії. 

5. 3. Спосіб та форми існування матерії (6 год.) 

Теоретична частина. Поняття  руху. Форми руху матерії. Рух і 

розвиток. Філософське розуміння простору і часу. Буття і час. 

Безконечність простору - часу. 

Практична частина. Особливості біологічного та соціального 

простору і часу.   

  

Розділ 6. Свідомість як філософська проблема (12 год.) 

6. 1. Проблема свідомості у філософії. Генезис свідомості та її 

сутність (6 год.) 

Теоретична частина. Свідомість як проблема філософії. Розвиток 

форм відображення як генетична передумова свідомості. 

Практична частина. Генезис свідомості та її сутність. 

6. 2. Структура свідомості та її основні функції (6 год.) 

Теоретична частина Суспільна природа свідомості. Свідомість і 

практика. Мова як опредметнена свідомість. 

Практична частина. Самосвідомість. Предметність і рефлективність 

самосвідомості. 

 

Розділ 7. Сутність та структура пізнавального процесу (12 год.) 

7. 1. Пізнання як предмет філософського аналізу (6 год.) 

Теоретична частина. Пізнання як предмет філософського аналізу. 

Об’єкт і суб’єкт пізнання. Чуттєве і раціональне, емпіричне та теоретичне 

пізнання. Інтуїція. Пізнання і творчість. Логіка наукового передбачення та 



 

її етапи: проблема, факт, гіпотеза, теорія, ідея, вищі щаблі систематизації 

пізнавального процесу. 

Практична частина. Джерела пізнання. Чуттєвий досвід і 

раціональне мислення: основні форми і способи взаємодії. Сенсуалізм і 

раціоналізм. Можливості і межі пізнання. Гносеологічний оптимізм, 

скептицизм, агностицизм. 

7. 2. Діалектика пізнання. Проблема істини (6 год.) 

Теоретична частина. Пізнання та знання. Проблема істини у 

філософії та науці. Критерії істини. Знання та мудрість. Рівні знання. 

Наукове пізнання та його специфічні ознаки. Будова і динаміка наукового 

знання. 

Практична частина. Свобода наукового пошуку і соціальна 

відповідальність вченого. 

  

Розділ 8. Наукове пізнання, його форми та методи (12 год.) 

8. 1. Специфіка, рівні і форми наукового пізнання (6 год.) 

Теоретична частина. Логіка наукового передбачення та її етапи: 

проблема, факт, гіпотеза, теорія, ідея, вищі щаблі систематизації 

пізнавального процесу. 

Практична частина. Охарактеризувати такі форми та засоби 

пізнання, як ідея, проблема, гіпотеза, концепція, теорія. 

8. 2. Поняття методу. Класифікація методів наукового пізнання 

та їх характеристика (6 год.) 

Теоретична частина. Логіка, методологія і методи наукового 

пізнання. Поняття та загальна характеристика емпіричних методів 

наукового дослідження. Емпіричні методи: спостереження вимірювання, 

порівняння, узагальнення, експеримент. 



 

Практична частина. Дати загальну характеристику методам 

наукового пізнання. Вміти використовувати наукові методи, при 

написанні науково-дослідницької роботи. 

Розділ 9. Людина як предмет філософського аналізу (12 год.) 

9. 1. Проблема людини в історії філософії (6 год.) 

Теоретична частина. Людина як предмет філософії. Людина як 

суб’єкт предметно-практичної діяльності. Антропосоціогенез. Єдність 

природного і суспільного в людині. Біологія людини в епоху НТР. 

Практична частина. Творча природа людського буття. Філософська 

концепція творчості. Види творчості. Культура як ціннісне ставлення 

людини до світу. Естетичні цінності людини. Краса. Цінності практичного 

буття людини. Праця як цінність. Етичне начало людини. Гармонія вищих 

цінностей – добра, істини, краси як ідеал людського буття. 

9. 2. Сутність людини та сенс її життя (6 год.) 

Теоретична частина. Проблема життя і смерті в духовному досвіді 

людства. Проблема сенсу життя. Філософське та релігійне бачення 

питання штучного запліднення, евтаназії. 

Практична частина. Відчуження людини в сучасному суспільстві. 

Людське буття як “співбуття”. 

  

Розділ 10. Особистість і суспільство (18 год.) 

10. 1. Особистість, її основні ознаки і взаємозв'язок із 

суспільством (6 год.) 

Теоретична частина. Особистість у зв’язку з поняттями “людина”, 

“індивід”, індивідуальність”. Особистість як продукт соціального 

середовища, особливості її історичного розвитку. Типи особистості. 

Взаємовідносини особи і суспільства. 

Практична частина. Взаємозв’язок особистості з суспільством. 

10. 2. Історичні типи взаємин людини і суспільства (6 год.) 



 

Теоретична частина. Людство – універсальна спільність людей 

Землі. Раса і етнос – суб’єкти соціоприродного процесу. Біоетнічна 

спільність: сім’я, рід. Етнографічна спільність: плем’я. Етносоціальна 

спільність: народність. Нація – найвища (соціально-етнічна) форма 

спільності людей. 

Практична частина. Національні і міжнаціональні відносини. 

Національна свідомість. Національний характер. 

10. 3. Проблема свободи і відповідальності людини (6 год.) 

Теоретична частина. Свобода, вибір, відповідальність – сутнісні 

засоби реалізації творчої життєдіяльності в процесі становлення людської 

особистості. Воля, віра, почуття як прояви людського в людині. Культура 

як міра розвитку людини. 

Практична частина. Свобода й відповідальність. Цілі й засоби. 

   

Розділ 11. Основи наукових досліджень. (24 год.) 

11. 1. Етапи роботи над дослідженням (6 год.) 

Теоретична частина. Етапи роботи над дослідженням та 

оформленням наукової роботи. Підбір літератури та списку джерел. Аналіз 

джерельної бази. 

Практична частина. Наукова стаття. Укладення тез. Анотація при 

опрацюванні конкретної наукової статті. 

11. 2. Оформлення наукової роботи (6 год.) 

Теоретична частина. Основні вимоги до оформлення науково-

дослідницьх робіт. Оформлення посилань, списку літератури та висновків. 

Практична частина. Написання вступу, згідно вимог до науково-

дослідницьких робіт. Оформлення титулки, основних розділів роботи, 

висновків, списку літератури та джерел. 

11. 3. Методика наукової роботи (6 год.) 



 

Теоретична частина. Методика публічного виступу. Доповідь і 

промова як жанри ділового спілкування. 

Практична частина. Підготувати виступ на захист науково-

дослідницької роботи. 

11. 4. Етапи підготовки і проведення публічного виступу (6 год.) 

Теоретична частина. Етапи підготовки і проведення публічного 

виступу (встановлення контакту з аудиторією. Поза, жести, міміка). Аналіз 

промови оратора. Типи ораторів. 

Практична частина. Виступ перед аудиторією. Вміння давати 

відповіді на запитання. 

  

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

  

Реалізація запропонованої програми здійснюється шляхом 

проведення теоретичних і практичних занять із учнями. Окремі практичні 

заняття передбачено проводити безпосередньо в архівних, музейних та 

бібліотечних установах. Засвоєння програмного матеріалу базується, 

насамперед, на знаннях, отриманих учнями в загальноосвітніх закладах. 

Одночасно учні повинні отримати базові знання з філософії, набути 

практичні навички і досвід проведення конкретних наукових пошуків, 

виробити риси самостійності, творчості, цілеспрямованості в роботі. 

У результаті засвоєння програми вихованці повинні знати: 

- предмет філософії, її роль в історії людської культури; 

- основні етапи світової філософської думки, мати уявлення про 

найважливіші філософські школи та вчення видатних філософів; 

- мати загальні уявлення про основні галузі філософського знання; 

- фундаментальні принципи та поняття, які утворюють основу 

філософської концепції буття, пізнання, соціальної філософії, сутності 

людини; ролі культури у житті суспільства, її базисні цінності; 



 

- про різноманіття форм людського знання (наукового та 

ненаукового, явного і неявного), співвідношення раціонального та 

ірраціонального в людській життєдіяльності, про особливості 

функціонування знання у сучасному інформаційному суспільстві, про роль 

науки у розвитку цивілізації, про структуру форм і методів наукового 

пізнання. 

- структуру науково-дослідницької роботи та основні вимоги до її 

написання; 

- структуру бібліотечних каталогів; 

- основні рекомендації щодо роботи з науковими інформаційними 

джерелами. 

По закінченні навчання 

вихованці повинні вміти: 

- оперувати філософською термінологією; 

- виявляти знання класичних філософських текстів, які охоплюють 

різні епохи та традиції; 

- обґрунтовувати свою світоглядну та соціальну позицію, 

застосовувати набуті знання у наукових проектах; 

- обирати тему досліджень; 

- проводити пошук і працювати з науковими джерелами; 

- оформляти список використаних джерел; 

- використовувати методи досліджень залежно від обраної теми; 

- ефективно використовувати методику наукових досліджень; 

- логічно і грамотно викладати текст дослідження; 

- опрацьовувати й узагальнювати фактологічний матеріал; 

вихованці мають набути досвід: 

-         науково-дослідницької діяльності; 

-         написання науково-дослідницької роботи; 

-         публічного захисту науково-дослідницької роботи. 
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