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Тема 1.  
філОсОфсьКе рОзУміння свіТУ:  
БУТТя, маТерія

Уроки 1–2
Завдання, особливості та структура курсу

мета: розкрити основні завдання курсу «Філософія» і сформу-
вати уявлення про роль філософського курсу в здійсненні світо-
глядного самовизначення людини; ознайомити учнів із поняттям, 
сферою знань та предметом філософії; розвивати вміння аналізува-
ти думки та робити висновки; виховувати шанобливе ставлення до 
надбань філософської думки.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
форма проведення: лекція.
епіграфи:
Філософія є наукою про причини, або про «чому?». • Г. Гегель
Філософія важливіша за дихання, бо значно важливіше добре • 
жити, чого навчає філософія, ніж просто жити, що залежить 
від дихання. Кратер Фіванський

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Учитель інформує учнів про початок вивчення нового предмета, 
звертає увагу на вимоги програми до знань із філософії, особливості 
оцінювання навчальних досягнень учнів. Знайомить зі структурою 
підручника, особливостями розподілу навчального матеріалу.

Далі вчитель переходить до викладання нового матеріалу.

ііі. Вивчення нового матеріалу

Поняття «філософія». Історія виникнення �
Слово «філософія» утворене від давньогрецького слова «со-

фія» (що має значення «правда», «істина», «вища, божественна 
мудрість», «премудрість») і дослівно означає «любов до істини», 
«любов до мудрості», «пошук істини», «прагнення пізнати істину, 
правду».
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З точки зору древніх, справжнє знання, премудрість, істина, 
правда в усій повноті доступні лише Божеству (Богу або богам) 
і водночас є певними проявами Божества. Людям судилося володі-
ти лише частковими, неповними знаннями про дійсність; осягнути 
істину в усій повноті їм, на жаль, не дано. Але вони мають мож-
ливість протягом життя займатися пошуком істини, накопичувати 
власні знання з метою якомога більше наблизитися до неї, тобто до 
Божества. Тому заняття пошуком істини, заняття філософією гідне 
справжньої людини.

Упровадження поняття «філософія» приписують грецькому 
мислителю Піфагору (із Самосу). При цьому давні греки запозичи-
ли своє вчення у близькосхідних народів, переважно семітського 
походження — єгиптян, вавілонян, халдеїв, іудеїв і тощо, у яких 
це вчення називалось «кабала» (в дослівному перекладі — «по-
шук», «розкриття»). Пізніше набула поширення думка, що саме 
греки придумали філософію, хоча, з огляду на первинне значення 
слова «філософія», це твердження, очевидно, є абсурдним, оскіль-
ки кожна людина протягом свого життя мислить і вчиться, а отже, 
займається пошуком істини і знань про навколишній світ у тому 
чи іншому вигляді. Стверджувати, що винайдення філософії нале-
жить грекам,  — означає повністю забути про ту велику кількість 
шукачів істини — мудреців, учених і вчителів, що були в кожного 
народу і племені з найдавніших часів. Звичайно, при цьому ніхто 
не заперечує внесок стародавніх греків у розроблення нових мето-
дів і форм пошуку істини, який справив значний вплив на філософ-
ський світогляд різних народів світу в подальші часи. Зокрема, слід 
згадати, що в християнстві Божественна істина (Софія, Логос, Сло-
во) із самого початку розглядалася як один із проявів Всевишнього 
і часто ототожнювалася з ісусом Христом (прояв істини в людській 
подобі). Дослідженням того, що таке істина (тобто пошуком істини) 
в християнському сенсі, на землях України займалися мислителі 
з часів Київської Русі. Саме в цьому розумінні можна говорити про 
розвиток філософії (пошуку істини) на землях України з найдавні-
ших часів.

Предмет вивчення філософії �
Філософія як особлива сфера людського знання і пізнання ви-

никла на основі світоглядних пошуків та орієнтацій людини, що 
постають як необхідність із погляду людського життєвого вибору та 
самоствердження. Як теоретична форма світогляду, філософія має 
певні особливості, зокрема узагальнювальний характер  знання, 
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принциповий людиноцентризм, прагнення досягти абсолютів та 
ін. Ці особливості зумовлюють структуру та функції філософсько-
го знання. Зрештою, філософія постає як глибоке і непереборне 
прагнення людської душі до прозорості й осмисленості підвалин 
власного буття. Філософія виникає як спроба знайти відповіді на 
основні світоглядні питання за допомогою міркування з метою орі-
єнтації людини в світі. На відміну від інших наук, що вивчають 
окремі галузі дійсності, предметом філософії є найбільш загальні 
риси дійсності, основи буття і пізнання, що вивчаються не безпосе-
редньо, а через узагальнення даних інших наук та осмислення всієї 
світової культури, її світоглядних структур.

Таким чином, ф і л о с о ф і я  — це раціональна самосвідо-
мість людства, наслідки його прагнення збагнути глибинні 
основи буття і місце людини в світі.

Ознаки філософського мислення �
Філософське мислення:
має гранично широкий рівень узагальнень, що виходять на • 
межу буття і небуття;
постає формою людського самоусвідомлення, мисленням під • 
кутом зору людини, її життєвого вибору;
окреслює дійсність не лише такою, якою вона є, а й такою, якою • 
має бути;
є більшою мірою мисленням про мислення, ніж мисленням • 
і думкою про якусь реальність;
постає внутрішньопов’язаним, логічно послідовним, аргумен-• 
тованим та обґрунтованим;
прагне порушити і розв’язати граничні, абсолютні проблеми • 
людського буття.

Наведені ознаки філософського мислення можна підсумувати 
тим, що саме у філософії та за допомогою філософії людина заявляє 
про своє бажання взяти на себе відповідальність за свідоме вирі-
шення своєї життєвої долі. Тобто тією мірою, якою людина здатна 
осмислити та зрозуміти себе і своє становище у світі, тією мірою, 
якою вона просякнута рішучістю пройти всю можливу дистанцію 
розумового прояснення своєї життєвої ситуації, — саме тією мірою 
вона філософствує або постає філософом.

Особливості предмета філософії �
Звідки ми прийшли? Хто ми? Куди ми йдемо? Це — основні пи-

тання філософії. Тому її предмет є історично мінливим, оскільки іс-
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торично змінними є самовиявлення та самоусвідомлення людини. 
Уся історія філософії фактично входить в окреслення її предмета, 
оскільки лише за такої умови ми здатні окреслити «топографію» 
людськості. Філософія постає своєрідною формою збереження та 
забезпечення історичної неперервності людської свідомої самоіден-
тифікації.

Отже, філософія покликана постійно тримати у полі уваги та 
в актуальному стані всі основні вияви людини.

Структура філософії �
Відповідно до сфер реальності виділяють такі галузі філософії:
філософія природи, світу і космосу:• 
онтологія;
натурфілософія;
космологія;
філософія суспільства та суспільної історії:• 
соціологія;
соціальна філософія;
філософія історії;
культурологія;
етнофілософія;
філософія самої людини з її особливостями, здібностями і влас-• 
тивостями:
філософська антропологія;
антропософія;
структурна антропологія;
соціобіологія;
філософія духовної сфери або інтелектуальних процесів:• 
логіка;
гносеологія;
етика;
естетика;
філософія релігії;• 
філософія права;• 
історія філософії;• 
ноологія.• 

Функції філософії �
світоглядна•  — філософія допомагає людині знайти й обґрунту-
вати свої життєві орієнтири, з’ясувати зміст і значення життє-
вих пріоритетів і цінностей.
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Пізнавальна•  — завдяки дослідженню загальних проблем пі-
знання філософія надає людині орієнтири в пізнавальній діяль-
ності, критерії та ознаки правильного руху на  шляху до надій-
них, достовірних знань.

логічна•  — філософія сприяє формуванню культури людсько-
го мислення, виробленню критичної, неупередженої позиції 
в міжіндивідуальних та соціо-культурних діалогах.

соціально-адаптивна•  — філософія допомагає зорієнтуватися 
у складних, строкатих, розмаїтих проявах суспільного життя 
й виробити власну соціальну позицію.

Критична • — виявляється в опозиції філософії до емпіричної 
дійсності, до світу повсякденної реальності, руйнуванні звич-
них стереотипів та забобонів, пошуку шляхів до більш вдоско-
наленого, людяного світу.

виховна • — філософія прищеплює інтерес і смак до самовихо-
вання, сприяє посиленню потягу людини до самовдосконален-
ня, творчого підходу до життя, пошуку життєвих сенсів.

Усі зазначені функції мають як індивідуально-особисте, так 
і суспільне значення.

Філософія в культурі �
Філософія завжди посідала важливе місце в культурі люд-

ства — всіх матеріальних та духових продуктів і цінностей, ство-
рених людьми, на відміну від природи, що виникає й існує без 
стороннього втручання. Стародавні греки виділяли три розділи 
культури:

пов’язаний з істиною — предмет науки;• 
пов’язаний з красою — предмет мистецтва;• 
пов’язаний з визначенням добра і зла — предмет філософії.• 

Філософія і мистецтво надають суттєвої ваги людському само-
відчуттю та інтуїції, проте розходяться вони в тому, що філософія 
постає розумовим осягненням світу, а мистецтво подає його через 
почуття та переживання. Вихідною формою думки для філософії 
є поняття, а вихідною формою художньої творчості постає худож-
ній образ. Мистецтво, до того ж, надає вирішального значення 
уяві (як творця, так і тієї людини, яка сприймає його твори), а то-
му воно зображує дійсність зі знач ною часткою умовності, хоча ця 
умовність є своєрідним способом проникнення у глибини процесів 
 дійсності.
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Філософія в медицині �
У своєму історичному розвитку філософія і медицина завжди бу-

ли тісно пов’язані. Ще Демокрит уважав, що лікарське мис тецтво 
зцілює хвороби тіла, а філософія визволяє душу від пристрастей. 
Невипадково багато видатних філософів були лікарями і фактично 
всі видатні медики були певною мірою філософами. Сучасні філосо-
фія і медицина мають багато спільного, зокрема:

близькість до глибинних проблем буття, проблем життя • 
і  смерті;
спільне дослідження методологічних і соціальних проблем ме-• 
дичного пізнання;
спільне дослідження проблем, пов’язаних із виникненням но-• 
вих медичних технологій.

і в наш час зберігають своє значення слова великого філософа 
і лікаря Демокрита про три плоди філософії: дар добре мислити, 
дар добре говорити і дар добре діяти.

Людвиг Фейєрбах писав: «істинний філософ — це лікар, але 
такий, що не дозволяє своїм пацієнтам здогадатися, що він їхній 
лікар; він при цьому обслуговує їх відповідно до їхньої природи, 
тобто лікує їх, виходячи з них самих і через них самих».

Філософія в релігії �
Філософію і релігію споріднює те, що вони є різновидами сві-

тогляду, тобто надають людині найважливіші життєві орієнтири. 
Однак релігія базується на вірі, тобто на безумовному сприйнят-
ті певних положень як істинних, тоді як філософія, базуючись на 
усвідомленому мисленні, намагається все розглядати критично 
й доводити розглядуване, до рівня розуміння. До того ж, релігія — 
це не лише ідеї та погляди, а й соціальний інститут, певні ритуа-
ли і навіть певний спосіб життя; філософія ж була й залишається 
інтелектуальною формою світоосмислення. Філософія дозволяє 
самій людині вирішувати, з чим вона погодиться, із чим — не по-
годиться та, врешті, як саме буде потім розв’язувати свої життєві 
питання.

Григорій Нисський сказав про філософію: «Любомудрие да ру-
ководит образом жизни христиан, и душа да бегает пагубы зла. Ибо 
если, воздерживаясь от вина и мяса, мы виновны в грехах воли, то 
предсказываю и наперед свидетельствую: не принесут нам никакой 
пользы вода, и овощи, и бескровный стол, если мы не имеем внут-
реннего расположения, подобного внешней видимости».
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іV. Підсумок уроку

іноді кажуть, що філософія не шкільна наука. Її може осягну-
ти лише доросла людина, яка має достатній життєвий досвід. Це, 
зрозуміло, не буде нам заважати, адже дитинство та юність — най-
кращий час для початку. Філософія любить запитувати; дитинство 
та юність запитують частіше, ніж інші періоди, та й запитання їхні 
бувають гострішими, ніж у дорослих. Ви отримали цікаву можли-
вість поставити свої запитання, осмислити свої думки, вивчаючи 
новий курс «Філософія». Протягом усього курсу вас будуть супро-
воджувати питання буття, істини, краси, сенсу життя, взаємовід-
носин СВіТУ, БОГА та ЛЮДИНИ.

Бесіда
1. Яке призначення курсу «Філософія»?
2. Що є предметом курсу?
3. Які функції філософії ви можете виділити?
4. Чим відрізняється розуміння ролі людини в міфології, релігії, 

науці, філософії?

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Пояснити зміст епіграфів до уроку.

Урок 3
Учення про буття. Буття як реальність

мета: розкрити зміст понять теми; ознайомитися з основними 
концепціями буття; розвивати просторово-аналітичні уявлення; 
сприяти позитивному сприйняттю учнями навколишнього світу.

Тип уроку: комбінований.
епіграф: із самого початку західноєвропейського мислення і до 

сьогодні буття означає те ж саме, що й присутність… Буття як при-
сутність визначається через час. М. Хайдеггер

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Націленість на буття — це природна життєва настанова кожної 
людини. Можливо, саме тому перший із давньогрецьких філосо-
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фів, хто взяв за предмет всіх роздумів не «сущі речі», а «суще як 
таке» (Парменід), доходить висновку, що існує тільки буття, не-
буття ж — зовсім не існує. Щоправда, наш сучасник, німецький 
філософ М. Хайдеггер застерігав у «Листах щодо гуманізму» про 
те, що буття — те найближче для людини, що залишається для неї 
найдальшим. Адже людина, як зазначав Хайдеггер в одній із най-
перших своїх фундаментальних праць, повсякчас забуває за буден-
ними клопотами про «істину буття», відпадає від цієї істини.

Ситуація, як бачимо, надто суперечлива. Вона спричинена тим, 
що явища, здавалося б, найпростіші для людського розуміння, ви-
являються найскладнішими. Наріжне питання, яке постає перед 
кожним, хто намагається осмислити особливості чи то людського 
світу, чи то світу загалом,— питання про те, як співвідносяться 
розмаїття та єдність різних виявів буття. іншими словами, чи мож-
на звести вражаюче розмаїття буттєвих форм до, так би мовити, 
спільного знаменника?

Робота з епіграфом
— Про що йдеться в епіграфі уроку?

Повідомлення теми та мети уроку.

ііі. Вивчення нового матеріалу

Філософське вчення про буття (онтологія) �
О н т о л о г і я  — це вчення про буття, розділ філософії, 
у якому з’ясовуються фундаментальні проблеми існування, 
розвитку сутнісного, найважливішого. 

Поняття «онтологія» не має однозначного тлумачення у філосо-
фії. і це не випадково. Воно складне, змістовне, багатогранне. існує 
принаймні три значення цього поняття.

По-перше, онтологією називають ту частину філософії, яка 
з’ясовує основні, фундаментальні принципи буття, першопочатки 
всього сутнісного. Саме поняття «онтологія» в перекладі з грецької 
мови означає вчення про суще, сутнісне, найважливіше (онто — су-
ще, сутнісне; логія — вчення). Це вчення про першооснови буття, 
про субстанцію, матерію, простір, час, рух, причинність тощо.

По-друге, у марксистській філософії поняття «онтологія» 
вживається для з’ясування сутності явищ, що існують незалеж-
но від людини, її свідомості (та сама матерія, рух, розвиток, його 
об’єктивні закони тощо).

По-третє, у західній філософії в поняття «онтологія» теж вклю-
чають найзагальніші принципи буття, але вони розглядаються на 
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рівні надчуттєвої, надраціональної інтуїції. Це так звана «транс-
цендентальна онтологія» Е. Гуссерля, «Критична онтологія» 
Н. Гартмана, «фундаментальна онтологія» М. Хайдеггера тощо. 
Найзагальніші принципи буття в такому розумінні з’ясовуються 
лише інтуїтивно, а не в процесі практичної, пізнавальної діяльнос-
ті людини, взаємодії суб’єкта і об’єкта.

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що зміст 
поняття «онтологія» становлять основи, витоки, першоначала 
всього, що існує, найзагальніші принципи буття світу, людини, 
суспільства. У понятті «онтологія» знаходить відображення та 
особливість цих основ, витоків та першоначал, що вони існують 
об’єктивно, тобто незалежно від людини і її свідомості.

Сутність поняття «буття» �
Що означає поняття «буття»? Як відомо, особливістю філосо-

фії як науки є те, що вона дає найбільш узагальнене знання про 
те, що існує. Тож і філософське усвідомлення світу ґрунтується 
на узагальненому, абстрактному, теоретичному відображенні 
дійсності. Таке відображення здійснюється за допомогою най-
більш загальних понять, категорій. Найзагальнішою категорією 
філософії (причому будь-якої за напрямом) є найдавніше поняття 
 «буття».

Буття — філософська категорія, що позначає:
1) все те, що ми бачимо, що реально існує;
2) все те, що ми не бачимо, але воно є в дійсності (наприклад, радіо-

хвилі, йонізуюче випромінювання, електричне поле, внутрішні 
зміни тощо);

3) все те, що є уявним, нереальним (наприклад, уявлення про іде-
альне, міфологічні образи);

4) реальність, яка існує об’єктивно, незалежно від свідомості лю-
дини (природа, об’єктивні закони);

5) загальний спосіб існування людини, суспільства.

Виходячи з вищевикладеного, основними формами буття є: 
буття речового, матеріального; буття суб’єктивного, ідеального; 
буття біологічного (живого); буття соціального (суспільного).

Матеріальне та ідеальне �
Найбільш загальним, абстрактним відображенням дійсності 

в історико-філософському аспекті є також уявлення про матеріаль-
не та ідеальне, про «світ речей» і «світ ідей».
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М а т е р і а л ь н е  — філософська категорія, яка дає уяв-
лення про фундаментальну ознаку буття, а саме про його 
об’єктивне існування, незалежне від свідомості людини, її 
життєдіяльності (наприклад, природа, космос, речовина, 
закони розвитку тощо).

і д е а л ь н е  — це філософська категорія для позначення 
суб’єктивного, образного, нематеріального відображення 
дійсності в людській свідомості. 

ідеальне дає уявлення про суттєву відмінність між образом 
і об’єктом, який відображається. Ця відмінність полягає в тому, 
що образ, який відображає реально відчутні властивості об’єкта, 
сам цих властивостей не має, оскільки позбавлений будь-якої ті-
лесності, матеріальності. Наприклад, звичайна вишня має смак, 
колір, форму, вагу, розмір (величину) тощо. Однак образ вишні, що 
ми уявляємо, цих властивостей не має. Образ вишні не має смаку, 
кольору, ваги, форми тощо. Він зовсім не має тілесності.

Отже, образне, відображуване, ідеальне є суб’єктивною, духов-
ною реальністю; образне, ідеальне існує лише в актах свідомості.

Категорія «ідеальне» має принаймні чотири значення у філо-
софії.
1. ідеальне, що існує як результат інтелектуальної діяльності лю-

дини (літературні, музичні, наукові твори тощо).
2. ідеальне як найдосконаліше, як ідеал (ідеал краси, суспільний 

ідеал, ідеальна форма).
3. ідеальне як результат ідеалізації об’єкта в людській пізнаваль-

ній діяльності. Наприклад, «точка», «абсолютно тверде тіло», 
«ідеальний розчин» тощо. Таких об’єктів у природі не існує. Бо 
що таке «точка»? «Точка» — це ідеальний об’єкт, який створе-
ний у результаті абстрагування від принципової неможливості 
побудувати цей об’єкт практично, бо вона не має ні висоти, ні 
ширини, ні довжини. У природі не існує «ідеального розчину», 
який не мав би певного об’єму і певної температури. «ідеальний 
розчин» — це ідеальна модель, створена уявою, коли не беруть 
до уваги саме ці конкретні ознаки — об’єм і температуру, щоб 
віднайти більш загальні, суттєві ознаки, притаманні всім роз-
чинам. Це здійснюється в інтересах пізнання.

4. ідеальне як об’єктивний феномен, незалежний від людини, її 
свідомості («абсолютний розум», «абсолютна ідея» у Гегеля, 
«вічні ідеї» у Платона тощо).
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Основні концепції буття �
автори зміст

Концеп-
ція буття 
 Платона

За Платоном, справжнім джерелом буття може бути лише 
ідея, яка у вищому способі буття постає як Єдине. Воно 
є тотальним, вічним та незмінним. Усі ж речі та явища 
чуттєвого світу існують лише в міру їх причетності до 
Єдиного. Отже, речі самі по собі не мають у собі буттєвого 
кореня. Щоб зрозуміти їх, як і Космос узагалі, треба не 
стільки досліджувати речі, скільки, відштовхуючись від 
них, сходити до споглядання вічних ідей

Концеп-
ція буття 
Арісто теля

За арістотелем, річ та Єдине тотожні. Тому розуміння 
ідей, за Арістотелем, вимагає дослідження будови речей, 
з’ясування їхніх причин та функцій. Зазначений підхід, 
як це неважко зрозуміти, більш прийнятний для науки, 
ніж платонівська концепція.
В Арістотеля закони мислення є одночасно й законами 
буття. У «Метафізиці» Арістотель дає визначення основ-
ного закону буття, подаючи його у двох формах: короткій 
і повній. Зміст короткого формулювання полягає в тому, 
що одночасно існувати і не існувати не можна, а повне 
стверджує, що неможливо, щоб те саме одночасно було і не 
було притаманне тому самому в однаковому розумінні.
Арістотель вважає, що сутність буття речі — її форма. 
Форма — не якість, не кількість, не відношення, а те, що 
становить сутність речі, без чого її немає. Форму ніхто не 
творить і не виробляє. Форми існують самі по собі і, буду-
чи внесеними в матерію, начебто творять речі. До того ж, 
у матерію їх, у кінцевому підсумку, вносить Бог.
Уява сприяє тому, щоб закладені в душі форми буття пере-
йшли зі стану потенції в стан акту. Щоб перевести знання 
загального зі стану потенції в стан акту, потрібен розум

інші дав-
ньогрецькі 
концепції 
буття

Геракліт: стабільного, стійкого буття зовсім нема, сутність 
буття — у вічному становленні, в єдності буття і небуття.
Геракліт, за глибину і загадковість думок, які дуже час-
то висловлював у складних поняттях і образах, одержав 
прізвисько Темний. Першооснову світу він бачив у по-
стійному русі, плині речей, змінах, які втілилися в його 
формулі «panta rhei» — «все тече». На відміну від перших 
натурфілософів, які відшуковували сталу першоречови-
ну, Геракліт визнавав лише змінність. Вогонь для нього 
був утіленням самих перетворень. Постійна рухливість 
вогню трактувалась Гераклітом як вираження зміни світу 
 взагалі
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автори зміст

Парменід: справжнє буття є незмінним і сталим, а зміни, 
що спостерігаються у світі, є оманою. Важливим момен-
том у судженнях Парменіда є те, що він розглядає бут-
тя в єдності з мисленням та розумінням. Але найбільш 
плідною виявилась думка Парменіда про самототожність 
і незмінність істинного буття. Цю думку підхопили Де-
мокрит, Платон, Анаксагор, Арістотель, а далі вона стала 
загальновизнаною за доби Середньовіччя.
За Парменідом, ніщо неможливо помислити, бо самим ак-
том мислення ми переводимо все, що мислимо, у ранг бут-
тя (принаймні — буття в думці). Звідси випливають тези 
філософа про те, що саме буття є абсолютно самодостатнє 
для себе й незмінне. Те, що ми сприймаємо як змінне та 
нестале, є результатом не істинного бачення та розуміння, 
а лише людської уяви

Концепції 
буття у се-
редні віки

У середні віки буття постає в окресленні абсолюту. Бог як 
абсолютне буття протистоїть світові, природі; за своїми 
якостями він вічний, незмінний, всеохоплюючий; він, до 
того ж, є запорукою невмирущості буття. Але парадоксаль-
ність середньовічного способу мислення полягає в тому, що 
самодостатнє та абсолютне коріння буття може виявити 
себе лише на тлі та через відносне, змінне, плинне. А тому 
буття тут розпадається на самодостатнє та породжене, пер-
ше та похідне, а весь світ постає в окресленні ієрархічної 
системи, просякнутої енергетичними струменями, що не-
суть із собою буттєвість. Для того, щоби відрізнити стан 
первинного буття від буття як причетності, було введене 
розмежування понять субстанція та субсистенція

Філософія 
буття Фоми 
Аквінського

Серцем філософії св. Фоми є метафізика, філософія буття. 
У кожному бутті він розмежовує сутність (essentia) і існуван-
ня (esse). Для нього кожна річ через існування дотикається 
до Бога. Але для існування всіх речей необхідно дещо таке, 
що саме за своєю природою є існуванням. У ньому немає 
різниці між сутністю й існуванням, тому що сутність цього 
дещо є існування (essentia = esse). Це ядро будь-якого існу-
вання, існування за сутністю, св. Фома називає Богом. Бут-
тя, сутністю якого є існування, є причиною всієї дійсності. 
Бог знаходиться біля джерела будь-якої речі й усе пронизує: 
«Бог є існування всього не за сутністю, але як причина». 
Сама філософія відкриває нам присутність Бога абсолютно 
в кожній речі як джерела її існування. Бог є те, чим «ми жи-
вемо, рухаємося, існуємо». Бог, який знаходиться в глибині 
речей, одночасно з цим нескінченно перевищує кожну річ. 
Це таємниця, яку неможливо осягнути
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іV. Підсумок уроку

Люди впродовж усієї історії стоять перед життєво важливою 
проблемою: або визнати наявність буття, тобто того, що істинно 
суще, що не виникало, а тому є вічним, нескінченним у часі, не-
знищуваним, і жити, враховуючи його, або oголосити своє власне 
існування самодостатнім, автономним, таким, що не потребує до-
помоги і заступництва Абсолюту. Філософія, приймаючи і виправ-
довуючи той чи інший вибір, виявляла себе в історії то як філосо-
фія буття, то як філософія свободи. Філософія буття обґрунтовує 
залежність людського існування від вічного й абсолютного (Бог, 
Розум тощо). Філософія свободи доводить, що людина сама творить 
історію і себе.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Написати твір-есе «Буття визначає свідомість».

Уроки 4–5
Філософське розуміння категорії буття.  
об’єктивне буття і Я-буття

мета: розкрити зміст поняття «розвиток»; розкрити філософ-
ський зміст категорії буття; розвивати аналітично-просторові уяв-
лення; розвивати вміння працювати з довідковою літературою; 
сприяти розумінню учнями класичного бачення світу.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
форма уроку: лекція.

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання
Декілька учнів зачитують твори-есе на тему «Буття визначає 

свідомість».

ііі. мотивація навчальної діяльності

Кожне покоління людей прагне створити цілісну картину світу, 
визначити закономірності його розвитку, пізнати його сутність та 
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оволодіти його просторово-часовими вимірами. Знаменно, що ду-
ховні пошуки людства відбуваються постійно — думка рухається 
від загальних суджень про світ до конкретизації уявлень про Всес-
віт та його будову.

«Буття» — поняття, що багатьма мислителями минулого і су-
часності покладене в основу філософських роздумів. Чому? Тому 
що філософські роздуми — це думки про гранично загальні, гли-
бинні засади навколишнього світу і про потаємні глибинні основи 
самого людського життя, це прагнення відповісти на питання, які 
породжені самим життям: що криється за конкретними, тимчасо-
вими, перехідними речами, станами, процесами природи, тобто що 
є світ «насправді», у своїй сутності? Що заховане за минущим іс-
нуванням окремих людей, їхнім життям і смертю, у чому сенс люд-
ського існування? Чи існує світ тільки «тут» і «тепер» або і «там», 
«скрізь» і «завжди», тобто скінченний чи безмежний світ у просто-
рі й у часі? Якщо скінченний, то що «там», за його межами і що 
було до його виникнення? Коли і як він виник? Якщо він вічний 
і безмежний, то як співвідносяться з ним скінченні речі і людські 
істоти? Ми на сьогодншньому уроці спробуємо знайти відповіді на 
цей ланцюжок питань.

іV. Вивчення нового матеріалу

Філософський зміст категорії буття �
Дієслово «бути» («не бути») в минулому, теперішньому, май-

бутньому часах, а також зв’язка «є» належать до числа найбільш 
уживаних слів у багатьох мовах («есть» — у російській, «ist» — ні-
мецькій, «is» — англійській, «est» — у французькій мовах).

Розглядаючи проблему буття, філософія виходить із того, що 
світ існує. Філософія фіксує не просто існування світу, а більш 
складний зв’язок всезагального характеру: предмети та явища сві-
ту. Вони разом з усіма їхніми властивостями, особливостями існу-
ють і тим самим об’єднуються з усім тим, що є, існує у світі.

За допомогою категорії «буття» здійснюється інтеграція осно-
вних ідей, які виділяються в процесі осягнення світу «як цілого»: 
світ є, існує як безмежна та неминуща цілісність; природне і духо-
вне, індивіди і суспільство існують у різних формах; їхнє різне за 
формою існування — передумова єдності світу; об’єктивна логіка 
існування та розвитку світу породжує сукупну реальну дійсність, 
яка наперед задана свідомості.

Усезагальні зв’язки буття проявляються через зв’язки між 
одиничними і загальними відношеннями предметів та явищ світу. 
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 Цілісний світ — це всезагальна єдність, яка охоплює різноманіт-
ну конкретність і цілісність речей, процесів, станів, організмів, 
структур, систем, людських індивідів тощо. За традицією їх можна 
назвати сущими, а світ загалом — сущим. Кожне суще — унікаль-
не, неповторне в його внутрішніх і зовнішніх умовах існування. 
Визначеність сущого характеризує місце і час його індивідуально-
го буття. Умови цього буття ніколи не відтворюються знову і не за-
лишаються незмінними.

Визнання унікальності кожного сущого особливо важливе для 
вчення про людину, воно націлене на визнання в кожній людині 
неповторної істоти. Разом із тим пізнання та практика потребу-
ють, щоб будь-яке одиничне явище знаходило своє місце в системі 
зв’язків, об’єднувалось у групи, узагальнювалось у всеосяжну ці-
лісність. Визначаючи подібність умов, способів існування одинич-
них сущих, філософія об’єднує їх у різноманітні групи, яким при-
таманна загальність форм буття.

Серед основних форм буття розрізняють:
1) буття речей (тіл), процесів, яке, у свою чергу, поділяється на 

буття речей, процесів, станів природи, буття природи як цілого; 
буття речей і процесів, вироблених людиною;

2) буття людини, яке поділяється на буття людини у світі речей 
і специфічне людське буття;

3) буття духовного (ідеального), яке існує як індивідуальне духов-
не та об’єктивне (позаіндивідуальне) духовне;

4) буття соціального, яке приділяється на індивідуальне (буття 
окремої людини в суспільстві та в історичному процесі) і сус-
пільне буття.

Виділяючи головні сфери буття (природу, суспільство, свідо-
мість), слід враховувати, що розмаїття явищ, подій, процесів, які 
входять у ці сфери, об’єднане певною загальною основою.

Особливе місце в онтології посідає буття духовного та різнома-
нітних форм його прояву.

Дух, душа, духовне, духовність, свідомість, ідеальне — понят-
тя, вживані в різних значеннях і смислах у міфології, релігії, філо-
софії.

Міфологія ототожнює дух із дією сил природи: вітру, перемі-
щення повітря, грому, блискавки тощо, а також життєвого подиху, 
початку нижчого і вищого життя.

Релігія терміном «дух» визначає душі людей, які мають розум, 
волю, могутність, надприродні сили Бога.
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Філософський зміст поняття «дух» по-різному тлумачиться 
філософами, зокрема як притаманна людині здатність мислити, 
відчувати, виявляти вольові зусилля, цілепокладати та творчо ді-
яти. Часто термін «дух» уживають як характеристику суспільних 
явищ: дух народу, нації, дух солідарності тощо.

Буття людини та його основні форми �
Характеристика загальної категорії буття дає можливість виді-

лити основні форми буття людини та його специфіку.
Буття людини характеризується низкою особливостей. Люди-

на — частина природи, як усе живе, підпорядковується її законам: 
проходить етапи виникнення, розвитку і загибелі, включаючись 
тим самим у діалектику буття і небуття. Людське тіло, як і всі речі 
природи, підпорядковане закону збереження речовини й енергії. 
Біологія людини — відносно самостійний світ, порушення якого 
таїть у собі шкідливі наслідки для нових поколінь, особливо якщо 
зміни пов’язані з порушенням екологічного балансу між людиною 
і природою. Особливості буття людини не вичерпуються тим, що 
людина — природна істота.

Л ю д и н а  — істота, яка має свідомість і здатна до людських 
форм спілкування. Наявність свідомості в людини якісно 
виділяє її серед інших високорозвинених тварин і надає її 
буттю нових особливостей.

По-перше, завдяки свідомості людина на основі предметно-
практичної діяльності задовольняє свої потреби і таким чином 
 взаємодіє з іншими формами буття.

По-друге, людина має не тільки свідомість узагалі, а й душу, 
що дозволяє їй усвідомлювати саму себе, свою історичність, свою 
неминучу смерть; діяльність душі створює умови для розуміння 
залежності й водночас відносної незалежності людини від зовніш-
нього середовища, забезпечує самостійність мислення, свободу. 
індивідуальний дух встановлює зв’язок людини зі світом інших 
буттєвих форм, усвідомлює їхню суть і через це піднімається над 
світом тварин і природи.

Завдяки тілесно-духовній організації людина є особистістю, 
здатною до цілеспрямованої, планомірної діяльності, до творчості, 
до «самосвідомості» і формування самої себе, людина підноситься 
над природою як духовно-культурна істота. Її суть у тому, що від-
різняє цільове від доцільного, корисне від приємного.

Людина передусім суспільна істота, тому що не здатна стати 
людиною поза соціальним оточенням, у повній ізоляції від інших 
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людей. Її життєдіяльність не може проходити нормально без вико-
ристання знань, знарядь праці, досвіду, що здобуті і створені інши-
ми людьми.

Процес соціалізації індивіда — необхідний атрибут життє-
діяльності кожної людини, який триває протягом усього життя.

Суспільна сутність людини виявляється і в тому, що вона залуче-
на до реального історичного процесу і бере участь у суспільному жит-
ті: у колективній праці, соціальних реформах, страйках, війнах.

Б у т т я  с у с п і л ь с т в а  — це частина матеріального світу, 
що відокремилася від природи, форма життєдіяльності лю-
дей, що історично розвивається. 

Буття суспільства — результат спільної діяльності великих груп 
людей на основі спільних інтересів і договору. Джерело розвитку сус-
пільного буття складається з векторів різних сил: природних, власне 
соціальних і духовних. Соціальне буття — це реальність особливого 
роду, що не належить до інших форм буття, зокрема до психічних, 
індивідуальних аспектів людського існування.

Виникає соціальне буття в результаті різноманітних взаємодій 
індивідів. Основою взаємодії індивідів є соціальна дія. Категорія 
вищого порядку — соціальні відносини, тобто стійкий зв’язок вза-
ємно орієнтованих соціальних дій. Так, прикладами соціальних 
відносин можуть бути боротьба, ворожість, любов, конкуренція, 
обмін тощо. Саме в системі соціальних відносин реалізується соці-
альне буття індивіда.

Системотворчим фактором сучасного суспільства багато філосо-
фів уважають інформацію — нову соціальну реальність, де виробни-
цтво вже не розглядається як таке, що визначає суспільний устрій, 
і разом з тим змінюється концепція буття індивіда в суспільстві. 
Людина в межах нової суспільної якості вже не розглядається як 
насамперед людина економічна, діяльність якої і в соціальній сфе-
рі визначається вигодою, користю, інтересом. Виникає нова раці-
ональність, нові мотиваційні механізми, нові постматеріалістичні 
цінності, що не властиві системі виробництва.

Таким чином, соціальне буття — складне, якісне, специфіч-
не явище, що є органічною єдністю окремої людини і буття сус-
пільства.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда
1. Поясніть значення поняття «буття».
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2. Про які види буття ви дізналися на уроці?
3. із чого складається філософський зміст категорії буття?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.

Урок 6
Єдність і різноманітність світу

мета: ознайомити учнів із поняттями теми, узагальнити знан-
ня учнів про Всесвіт, Сонячну систему та планету Земля; розвива-
ти звичку позитивно мислити, інтерес до пізнання навколишнього 
світу; виховувати усвідомлення причетності людства до світу.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
форма уроку: лекція з опорою на структурно-логічні схеми.

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Про що йдеться в народних прислів’ях?
1. У Бога світа багацько.
2. Скільки світу, стільки й дива.
3. Усе тінь минуща; одна річ живуща — світ із Богом.

На основі відповідей учнів формулюється тема і мета уроку.

ііі. Вивчення нового матеріалу

Поняття світу �
Розповідь учителя з опорою на схеми
Проблема розуміння світу завжди перебувала в центрі уваги на-

уки та релігії.
Що ж таке світ? У широкому розумінні — це цілісна сукупність 

усього, що існує.
Прадавні люди уявляли світ як те, що їх оточувало. Кожне 

плем’я жило своїм світом. «Свій світ» — місце, вивчене власним 
народом, «чужий світ» — місце, не вивчене ним. У процесі ево-
люції світи пізнавали один одного як сусіди. Люди розуміли, що 
разом їхні світи становлять «всесвіт». А над усім цим існував світ 
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богів, який люди називали «космос». Схематично це можна зобра-
зити так:

Свій світ Чужий світ

Чужий світСвіт сусіда

Всесвіт

Космос

Але протягом розвитку людства змінювалися і його уявлення 
про світ.

Розвиток уявлень про світ �
міфологія релігія наука філософія

Світ — 
природа, 
що нас 
оточує

Світ складаєть-
ся з природних 
і надприродних 
(божественних) 
сил

Наша 
Земля — 
частина 
Космосу та 
Всесвіту

Бачення світу конкретною лю-
диною є лише його окремим 
суб’єктивним образом. Людина, 
маючи власний неповторний 
світ, намагається осягнути інші 
стани світу

Знання про світ — складова частина вчення про людину. У про-
цесі розвитку людини змінюється уявлення про світ, воно напо-
внюється конкретно-історичним змістом. Тому світ — це єдність 
природної і суспільної дійсності, зумовленої практичною діяль-
ністю. А категорія «світ» охоплює не тільки природні, об’єктивно-
матеріальні властивості, а передусім особливості людського 
практично-діяльнісного ставлення до себе і до умов свого існування 
(зовнішній світ).

Зрозуміло, що світ — це цілісна система, яка розвивається в діа-
лектичній єдності природи і суспільства. Така єдність суперечлива, 
про що свідчить історія їхньої взаємодії.

Людина в процесі активної цілеспрямованої діяльності пере-
творює природу на світ свого буття, який, з одного боку, забезпечує 
її існування і життєдіяльність, а з другого — руйнує природу і ство-
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рює загрозу існуванню людини. Якщо зникне людина, зникне і світ 
як світ буття людини, але це не означає, що зникне природа і змі-
ни, які відбулися в ній через діяльність людини. Природа втратить 
свою якісну визначеність як світ людського буття.

Зміст і кордони світу не є чимось незмінним. З оволодінням 
природою, ускладненням суспільних відносин і зв’язків уявлення 
про світ поглиблюються, збагачуються, а його межі розширюють-
ся. Людина не тільки включає предмети безпосередньо близької 
природи до сфери своєї практичної діяльності, а й поглиблює знан-
ня про Всесвіт. Так, вона виходить у космос, проникає у глибини 
мікро- та мегасвіту. Але центральну частину поняття про світ ста-
новить система соціальних зв’язків і відносин, у яких людина здій-
снює свою життєдіяльність. Окрім того, до змісту людського світу 
належить духовне життя людини, продукти її духовної життєді-
яльності (внутрішній світ).

Таким чином, с в і т  — це визначене буття, універсальна 
предметність, у якій людина самовизначається як суб’єкт 
діяльності, котрий створює власний світ — світ людського 
буття.

Космос, Сонячна система,   �
планета Земля як складові Всесвіту

Бесіда
1. Як між собою різняться тіла природи? (Тіла природи можуть 

бути живими і неживими.)
2. За якими ознаками розрізняють тіла живої і неживої природи? 

(Тіла живої природи мають ознаки життя, вони дихають, хар-
чуються, розмножуються, рухаються.)

3. Наведіть декілька прикладів тіл неживої природи. (Річка, гори, 
парта, дошка.)

4. Чи є тілами природи Сонце, Земля, Місяць, зорі? (Так, це та-
кож тіла природи.)

5. До якої частини природи вони належать? Чому? (Вони є тіла-
ми неживої природи, бо не мають ознак життя, не дихають, не 
живляться, не розмножуються тощо.)

6. Зорі, Сонце, Місяць називають небесними тілами. Чому? (Ці 
тіла знаходяться далеко на небі.)

7. А що ж таке небо? (Небо — частина Всесвіту.)
8. Що таке Всесвіт? (Всесвіт — це безмежний космічний простір 

із небесними тілами, газом і пилом.)
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Що таке космос? У Всесвіті всі небесні тіла розташовані в пев-
ному порядку. Ще за давніх часів люди помітили цей порядок і на-
звали його космосом. Слово «космос» у перекладі з грецької мови 
означає порядок.

Нині вчені досліджують небесні тіла і космічні явища на спе-
ціальних наукових станціях — обсерваторіях. Найдавнішою вва-
жають обсерваторію кам’яного віку Стоунхендж, приладами для 
якої були кам’яні плити. Однією з найбільших обсерваторій світу 
сьогодні є обсерваторія Мауна-Кеа, введена в дію 1990 року. Вона 
розміщена на вершині вулканічної гори Мауна-Кеа на о. Гаваї. Сьо-
годні вона оголошена науковим заповідником через свій унікаль-
ний астроклімат.

Розглянемо детальніше деякі небесні тіла. У небесних тіл є од-
на спільна особливість — усі вони рухаються. У Всесвіті взагалі не-
має тіл, які б не рухалися. До небесних тіл належать планети, зорі, 
комети, астероїди, метеори, метеорити, боліди тощо.

Планети — небесні тіла, що обертаються навколо зір і не випро-
мінюють власного світла. Цю назву великим небесним тілам дав 
у ХіV ст. польський астроном Миколай Коперник. Планети, які 
рухаються навколо Сонця, разом із ним утворюють сонячну систе-
му. Планетами сонячної системи є Меркурій, Венера, Земля, Марс, 
Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Саме в такій послідовності вони роз-
ташовані відносно Сонця. Ці планети названо на честь римських 
богів: Меркурій — бог торгівлі; Венера — богиня кохання й кра-
си; Марс — бог війни; Юпітер — бог-громовержець; Сатурн — бог 
землі й родючості; Уран — бог неба; Нептун — бог моря й судно-
плавства.

Планети, які розташовані близько від Сонця, мають високі тем-
ператури.

Зорі — розжарені небесні тіла, що випромінюють світло. Від ін-
ших небесних тіл вони відрізняються тим, що самі світяться й ма-
ють високу температуру поверхні. Зорі різняться між собою за ко-
льором, температурою, розмірами, відстанню від Землі.

Якщо уважно подивитись на зоряне небо, можна помітити, що 
зорі розміщуються на небі групами — сузір’ями.

Сузір’я — ділянка зоряного неба, виділена для зручності орі-
єнтування на небесній сфері і для визначення зір. інакше кажучи, 
сузір’я — групи розташованих поряд зір. Давні астрономи уявно єд-
нували зорі лініями й одержували певні фігури. Малюнки сузір’їв, 
перенесені на папір, є першими зоряними картами. Найвідоміши-
ми сузір’ями є Велика і Мала Ведмедиця (наші пращури називали 
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їх Великий і Малий Віз). Назви сузір’їв пов’язані зі стародавніми 
легендами і міфами. Так, у давніх греків існувала легенда, що все-
могутній бог Зевс вирішив узяти собі за дружину прекрасну німфу 
Калісто, одну зі служниць богині Афродіти, всупереч бажанню бо-
гині. Щоб позбавити Калісто від переслідувань богині, Зевс пере-
творив Калісто на ведмедицю і переніс на небо. Малу Ведмедицю 
давні греки вважали улюбленим собакою Калісто, перетвореним на 
ведмедицю разом із хазяйкою.

Бесіда
1. Які ви знаєте астрономічні особливості планети Земля?
2. Назвіть особливості атмосфери Землі.

Подальша розповідь учителя базується на схемі.

ядро

атмосфера

земна кора

мантія

гідросфера

Проблема єдності світу �
Проблема єдності світу за змістом та сутністю полягає у відпо-

віді на запитання:
чим для людини є світ загалом?• 
ким є для цього світу людина?• 

Протягом усього розвитку філософії виникали різні підходи до 
тлумачення проблеми єдності світу. Уперше питання про єдність 
світу порушували античні мислителі Фалес, Демокрит та інші. 
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Оскільки їхні погляди на світ, матерію були наївними, вони не 
зуміли повністю розв’язати це питання. Ці філософи висловлюва-
ли припущення про те, що єдність світу — у його матеріальності. 
Проб лема єдності світу по-своєму розв’язували й інші античні мис-
лителі, які дотримувалися основи єдності світу в існуванні первин-
них абсолютних ідей, або відчуттів людини. Матеріалістичну лінію 
в рішенні питання про єдність світу проводили представники мета-
фізичного матеріалізму Ф. Бекон, Т. Гоббс, Б. Спіноза, французькі 
матеріалісти XVIII століття.

Глибше, ніж інші матеріалісти, підійшли до вирішення про-
блеми єдності світу російські філософи середини XIX століття. 
Спираючись на досягнення філософії, а також на нові успіхи при-
родознавства, вони намагалися поглянути на світ як на процес роз-
витку. За М. Чернишевським, природа є не що інше, як різнорідна 
матерія з багатообразними якостями. Він стверджував, що органіч-
ні і неорганічні «комбінації елементів» утворюють єдність і що ор-
ганічні елементи виникають із неорганічних. 

Марксизм під час розгляду питання про єдність світу виходить 
із того, що у світі немає нічого, окрім рухомої матерії, і що рухома 
матерія не може рухатися інакше, як у просторі та часі.

Діалектико-матеріалістичне положення про матеріальну єдність 
світу відповідало розвитку природознавства того періоду. Відкриття 
клітин довело єдність у будові всього живого попри все різноманіт-
тя його видів. Важливими відкриттями в цьому відношенні стали 
відкриття закону збереження і перетворення енергії і створення Ч. 
Дарвіном еволюційної теорії походження видів. Оволодіння мето-
дом спектрального аналізу дало змогу встановити, що Сонце й інші 
зорі, зоряні асоціації і планети мають у своєму складі ті самі хімічні 
елементи, що й Земля. Різноманіття хімічних елементів було роз-
крито періодичною системою елементів Д. Менделєєва.

Особливо знаменними були відкриття у фізиці на рубежі XIX–
XX ст., що показали складну структуру атома. Збагатилися уяв-
лення про основні форми руху. Ці відкриття відкинули субстратно-
речовинну модель світу, автори якої намагалися звести всю матерію 
Всесвіту до якоїсь «праматерії». Окрім субстратно-речовинної мо-
делі єдності світу, існує функціональна модель, згідно з якою, кож-
на найменша частинка у Всесвіті пов’язана з іншою, як завгодно 
віддаленою від неї. Всесвіт функціонує як єдиний механізм, у яко-
му кожне явище суворо необхідне і посідає певне місце в загаль-
ному ланцюгу подій. Узята окремо від інших, ця модель спрощує 
дійсність.
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Найбільшою мірою дійсності відповідає атрибутивна теорія єд-
ності світу. У цій теорії проголошується єдність усіх видів матерії 
і форм руху. Ця єдність виявляється і в єдності законів збереження 
матерії.

Запитання
1. Що вважалося основою єдності світу в міфологічному світо-

гляді?
2. У чому вбачається єдність світу в релігійному світогляді?
3. Які два підходи існують щодо розв’язання проблеми єдності 

світу у філософії?

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда
1. Як уявляли світ прадавні люди?
2. Поясніть походження поняття «Всесвіт».
3. Поясніть різницю між міфологічним, релігійним та науковим 

уявленнями про світ.
4. Скільки зір у Сонячній системі?
5. Схарактеризуйте сфери планети Земля.
6. У чому ви бачите різноманітність світу?

V. Підсумок уроку

Прагнучи пізнати свою сутність, людина завжди замислюва-
лась над тим, що ж таке світ. Формування уявлень про світ запо-
чатковує пізнання людиною себе як частини світу.

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Скласти словничок понять: світ, світ речей, світ понять, внут-

рішній світ, зовнішній світ, мікрокосмос, макрокосмос, Кос-
мос, Всесвіт, Галактика, Земля, Сонячна система.

Уроки 7–8
матерія, рух, простір і час. основні категорії філософії

мета: розкрити особливості матерії, а також простору, руху 
та часу як властивостей матерії; розвивати аналітично-просторові 
уявлення; розвивати вміння працювати з довідковою літературою; 
сприяти розумінню учнями класичного бачення світу.

Тип уроку: комбінований.
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форма уроку: лекція з опорою на структурно-логічні схеми.
епіграф: Нi про що не турбуватися, нічим не перейматися — 

значить не жити, а бути мертвим, адже турбота — рух душi, а жит-
тя — це рух. Г. Сковорода

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Робота з епіграфом
— Про що йдеться в епіграфі уроку?

Учитель оголошує тему і мету уроку, звертає увагу на основні 
проблеми.

ііі. Вивчення нового матеріалу

Поняття «матерія» у філософії �
Спроби дати у філософії визначення матерії (лат. materia — ве-

щество) виходили з необхідності розв’язання проблеми об’єктив-
ної, загальної основи, субстанції окремих нескінченно різноманіт-
них предметів навколишнього світу, природи.

У давній філософії (Стародавні індія, Китай, Греція) в осно-
ві визначення матерії лежало поняття матеріалу (першоматерії), 
з якого «виліплені» всі речі. В античній філософії перші спроби ви-
значити це поняття здійснювалися шляхом наївного ототожнення 
матерії зі стихіями — з водою (Фалес) або повітрям (Анаксимен). 
Анаксимандр зрозумів, що не можна жодну з існуючих речовин 
узяти за матерію як таку. Він переніс буття першоречовини в не-
скінченне минуле, виділивши гіпотетичну, логічно первинну ре-
човину (апейрон, букв. з грецьк. нескінченне) з єдиною якістю — 
бути першоречовиною. Геракліт обрав за першоречовину вогонь як 
матеріал, як силу, як джерело безперервної зміни. Діалектична на-
турфілософія (філософія природи) Геракліта була однією з перших 
форм розв’язання проблеми єдності матерії і як «матеріалу», і як 
джерела руху.

Демокрит розглядав сформульовані ще елеатами (зокрема, Пар-
менідом) проблеми єдності матерії і руху у своїй системі атомізму. 
За Парменідом, буття єдине, нерухоме; поза ним нічого немає; рух 
відсутній, оскільки немає порожнечі, в якій відбувається рух). На 
думку Демокрита, існують два види матерії — атоми і порожнеча. 
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атоми (букв. з грецьк. «далі неподільне») — матеріал тіл; порож-
неча — простір для руху тіл. За допомогою атомістичної гіпотези 
пояснюється можливість «побудови» нескінченно різноманітних 
поєднань із первинних елементів. Проте рішення Демокрита роз-
кривало лише можливість предметного різноманіття, складеного 
з неподільних тотожних атомів. Питання про дійсне перетворення 
речей, про динамічний стимул, двигуни цих незліченних поєднань 
залишалося відкритим.

Згідно з Арістотелем, матерія — це тільки загальна можливість 
предметного різноманіття («те, з чого все виникає», можливість без 
будь-яких позитивних, фізичних якостей). Дійсність речового різ-
номаніття, його стимул і мета — це форма (ідея), як самодостатній 
активний початок. іншими словами, ідеальний образ, проект (ідея) 
речі виявився цільовим імпульсом, кінцевою причиною руху, пере-
творення, становлення речей у їхній конкретності й неповторності. 
Глині виявився потрібний гончар — деміург, бог. Сформульований 
Арістотелем дуалізм матерії — як пасивного початку — і духу як 
початку активності, творчості надовго визначив вирішення пробле-
ми матерії у філософії. У середні віки арістотелівська дуалістична 
концепція, перетворена згідно з релігійним ученням християнства 
і мусульманства, стала панівною.

У механістичному матеріалізмі Нового часу в основі визначен-
ня матерії лежить уже не поняття матеріалу, а поняття основних, 
первинних, незмінних властивостей, спільних для всіх матері-
альних предметів. Субстанціальний (лат. substantia — щось, що 
лежить в основі), матеріальний фундамент речей має низку меха-
нічних властивостей: протяжність, непроникність, фігура, вага, 
переміщення. Ці властивості не є для матеріалізму ХVіі ст. умо-
глядними припущеннями, але визначаються суворо геометрично 
і фізично. Проте залишається проблемою, що є субстратом, носієм 
цих загальних властивостей. Найчастіше таким носієм визнають 
неподільні атоми.

Декарт у своїй теорії субстанції знімає питання про носія пер-
винних властивостей, взагалі ототожнюючи матерію з єдиною її 
властивістю — протяжністю: «…Природа матерії, тобто тіл, що 
розглядаються взагалі, полягає не в тому, що вона — річ тверда, 
вагома, забарвлена тим чи іншим способом, а лише в тому, що вона 
є — субстанція, протяжна в довжину, ширину і глибину».

У філософії Дж. Бруно, а пізніше Б. Спінози запропоновано 
нове визначення матерії. Як субстанція, матерія — це світ зага-
лом (щодо окремого предмета), тобто матерія дорівнює природі.  
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«…Сутність Всесвіту єдина в нескінченному і в будь-якій речі, узя-
тій як його складник. Завдяки цьому Всесвіт і будь-яка його частина 
фактично єдині щодо субстанції» (Дж. Бруно). «Усі речі визначені 
до дії зовнішньою причиною, і тільки Природа як ціле — причина 
самої себе, causa sui» (Б. Спіноза).

В епоху Просвітництва (ХVIII ст.) П. А. Гольбах і Д. Дідро 
намагалися пов’язати концепції «матерії — природи» і «мате-
рії — сукупності механічних властивостей». Для Гольбаха єди-
на, нескінченна природа Всесвіту постає в окремому предметі 
як його особлива природа — згусток механічних якостей про-
тяжності, рухливості, подільності, твердості, ваги, сили інер-
ції. При цьому Гольбах і Дідро виявляють найважливіший не-
долік усіх попередніх визначень матерії. Матерія — це саме те, 
що відбивається в наших відчуттях, але також те, що викликає 
ці відчуття.

Для Дідро, як потім і для Фейєрбаха, стає цілком зрозумілим, 
що не можна звести всі властивості матерії до механічних, а всі фор-
ми руху — до механічного руху. А звідси — поняття матерії — це 
абстрактна категорія, що уособлює від усіх матеріальних предметів 
їхні загальні властивості і якості або загальні особливості законів 
їхнього розвитку. Але тоді постає питання: що є первинним — єд-
ність у думках (чисте буття абсолютної ідеї) чи матеріальна єдність 
предметів?

Визнання матерії за загальний початок, на кшталт чогось суб-
станціально загального в речах — це лише один бік визначення ма-
терії. Абсолютизувати цей бік — означає ототожнювати абстрактне 
поняття матерії із власне матеріальною дійсністю.

У марксистській філософії (Маркс, Енгельс, Ленін) наголошу-
валось, що поняття матерії може бути визначене тільки в межах 
основного питання філософії (про первинність буття чи свідомості, 
матерії чи ідеї), тобто через протиставлення матерії — свідомос-
ті (матеріалізму — ідеалізму). Ленінське визначення матерії за 
своєю формою має теоретико-пізнавальний характер (з боку піз-
нання суб’єктом об’єкта): «Матерія є філософська категорія для 
позначення об’єктивної реальності, яка дана людині у відчуттях 
її, яка копіюється, фотографується, відображується нашими від-
чуттями, існуючи незалежно від них». Тут матерія визначається 
через віддзеркалення у свідомості, мабуть, виходячи з того, що 
єдиною відносно відмінною від матерії якістю є свідомість. Відби-
ваючись у свідомості, предмет існує двічі: як об’єктивний предмет 
думки і як думка про предмет. Енгельс визначає матерію схожим 
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чином: «Ми відволікаємося від якісних відмінностей речей, коли 
об’єднуємо їх, як тілесно існуючі, під поняттям матерії» («Діалек-
тика природи»).

У сучасній філософії, з одного боку, існують тенденції уни-
кати вживання загального терміна «матерія» як метафізичного, 
порожнього за змістом (як відмовилися від нього природничі 
науки, замінивши на поняття речовина, сила, енергія, частин-
ка) — у позитивізмі, так і намагання трактувати це поняття 
з точки зору різноманітних форм прояву, руху матерії (фізично-
го, хімічного, біологічного, соціального) — в діалектичному ма-
теріалізмі.

Бесіда
1. У чому полягає проблема субстанції?
2. Розкрийте основні етапи історичного розвитку поняття «ма-

терія».
3. Яке визначення поняття «матерія» в наш час є найбільш поши-

реним?
4. Наведіть філософські погляди щодо розуміння матерії як суб-

станції.

Поняття руху. Форми руху �
Розповідь учителя з опорою на таблиці і схеми

Р у х  — це засіб існування матерії. Тобто матерія існує тіль-
ки як така, що рухається. 

Поняття руху означає будь-які взаємодії та зміни стану об’єктів, 
що відбуваються у процесі цих взаємодій. Рух — це зміна взагалі. 
Рух має такі властивості, як об’єктивність, загальність, незнище-
ність, абсолютність та відносність. Абсолютність означає визнання 
єдності та неподільності матерії та руху.

В и д  р у х у  — характер змін, що відбуваються з річчю 
в межах притаманної їй властивості, або зміна і перехід на 
інший системний рівень організації матерії.

Подальша розповідь учителя базується на таблиці.

виДи рУхУ

Прогрес — рух від про-
стого до складного

Регрес — рух від 
складного до простого

Рух по колу

Зростання, пізнання Розпад, смерть Обертання вентилятора



34 Усі уроки до курсу «Філософія». 11 клас. Профільний рівень

Під ф о р м о ю  р у х у  м а т е р і ї  у філософії розуміють рух, 
пов’язаний із певним матеріальним носієм, що має достат-
ньо широку сферу розповсюдження.

Форми руху

Хіміч-
ний

Фізич-
ний

Геологіч-
ний

Механіч-
ний

Біологіч-
ний

Соціаль-
ний

Рух не виключає моментів спокою.

С п о к і й  — такий рух, коли в тій чи іншій системі відліку 
він не спостерігається.

Запитання
1. Що таке прогрес і регрес? Наведіть приклади.
2. Що таке розвиток?

Узагальнені відповіді учнів мають вигляд схеми.

Розвитокеволюція революція

п
р
о
г
р
е
с

р
е
г
р
е
с

Простір і час �
Розповідь учителя або заслуховування повідомлень учнів
Матеріальний світ складається зі структурних об’єктів, які пе-

ребувають у стані руху та розвитку.
Категорії простору і часу виступають як форми існування мате-

рії. існує дві концепції простору і часу:
субстанціальна•  — розглядає простір і час як особливі сутності, 
які існують самі по собі, незалежно від матеріальних об’єктів 
(Демокрит, Епікур, Ньютон);
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реляційна•  — розглядає простір і час як особливі відносини між 
об’єктами і процесами, поза якими простір і час не існують 
(Лейбніц).

загальні властивості простору і часу:
об’єктивність і незалежність від свідомості людини;• 
абсолютність як атрибут матерії;• 
нерозривний зв’язок одне з одним і з рухом матерії;• 
залежність від структурних відносин і процесів розвитку в ма-• 
теріальних системах;
єдність переривчастого і безперервного в їхній структурі;• 
кількісна й якісна нескінченність.• 

Розрізняють метричні (тобто пов’язані з вимірюваннями) і то-
пологічні (наприклад, зв’язність, симетрія простору і безперерв-
ність, одновимірність, безповоротність часу) властивості простору 
і часу.

Топологічні характеристики описують перервність і безперерв-
ність, розміреність, зв’язність, орієнтованість.

метричні характеристики описують кривизну, скінченість і не-
скінченість, ізотропність, гомогенність.

загальні властивості простору: протяжність, рядоположе-
ність, що означає співіснування різних елементів (точок, відрізків, 
об’ємів тощо), можливість збільшення до рівня кожного конкрет-
ного елемента певного наступного елемента або можливість змен-
шення кількості елементів; зв’язність і безперервність; тривимір-
ність.

специфічні (локальні) властивості простору: симетрія й аси-
метрія, конкретна форма і розміри, місце розташування, відстань 
між тілами, просторовий розподіл речовини і поля, межі, що ви-
значають різні системи.

загальні властивості часу: об’єктивність; нерозривний зв’язок із 
матерією та її атрибутами; тривалість; одновимірність та асиметрич-
ність; незворотність та спрямованість від минулого в майбутнє.

специфічними властивостями часу є конкретні періоди існу-
вання тіл від виникнення до переходу в якісно інші форми, одно-
часність подій, яка завжди відносна, ритм процесів, швидкість 
зміни станів, темпи розвитку, тимчасові відносини між різними 
циклами у структурі систем.

Теорія відносності А. Ейнштейна довела, що в реальному фізич-
ному світі просторові і часові інтервали змінюються під час перехо-
ду від однієї системи відліку до іншої.
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Теорія відносності виявила глибокий зв’язок між простором 
і часом, показавши, що в природі існує єдиний часопростір, а окре-
мо простір і час постають як його своєрідні проекції, на які він по-
різному розщеплюється, залежно від характеру руху тіл.

Самостійна робота за запитаннями
1. Які уявлення про простір і час існували в доньютонівський пе-

ріод?
2. Як змінились уявлення про простір і час із появою геліоцен-

тричної картини світу?
3. Як трактував простір і час Ньютон?

V. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда
1. Що таке рух?
2. Назвіть види та форми руху.
3. Дайте визначення поняття «простір» та назвіть його власти-

вості.
4. Як у філософії розв’язується проблема єдності світу?

VI. Підсумок уроку

Отже, знання про світ мають конкретно-історичний зміст, а їх-
ня глибина зумовлена суспільно-практичними потребами. Онтоло-
гія — окрема галузь філософського знання про сутність буття світу, 
дає загальне розуміння фундаментальних властивостей, форм і спо-
собів існування Всесвіту в діалектичній єдності з його духовним 
осягненням. Фундаментальність онтології визначається постійним 
збагаченням змісту категорій: буття, матерія, простір, час, рух, ма-
теріальне, ідеальне, свідомість, дух тощо.

Кожне покоління людей прагне створити цілісну картину сві-
ту, визначити закономірності його розвитку, пізнати його сутність 
та оволодіти його просторово-часовими вимірами. Суттєвим є те, 
що духовні пошуки людства відбуваються постійно — думка руха-
ється від загальних суджень про світ до конкретизації уявлень про 
Всесвіт та його будову.

VII.  Домашнє завдання

Підготуватися до контрольної роботи за темою «Філософське 
розуміння світу: буття, матерія».
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Урок 9
Повторювально-узагальнювальний урок за темою 1 
«Філософське розуміння світу: буття, матерія»

мета: закріпити й узагальнити вивчений матеріал; сприяти 
взаємозв’язку теоретичних знань і набутих практичних навичок за 
розглянутою темою; виховувати активну життєву позицію.

Тип уроку: урок перевірки знань, умінь і навичок.

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. різнорівнева контрольна робота

1-й рівень — репродуктивний
1. Групи розташованих поряд зір мають назву:

А планети;
Б сузір’я; 
В Всесвіт.

2. Автором теорії, яка полягає в тому, що Земля рухається навко-
ло Сонця, є:
А Птоломей;
Б Арістотель;
В Коперник.

3. Земля має:
А серцевину;
Б ядро;
В долівку.

4. Рух від простого до складного називається:
А прогрес;
Б розвиток;
В регрес.

5. Рух, який у тій чи іншій системі відліку не спостерігається, має 
назву:
А спокій; 
Б субстанція;
В прогрес.

6. Земля — найбільша планета Сонячної системи?
А Так;
Б ні. 
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7. Земля має один великий природний супутник:
А Юпітер;
Б Марс;
В Місяць.
Відповіді: 1 Б, 2 В, 3 Б, 4 А, 5 А, 6 Б, 7 В.

2-й рівень — конструктивний
Дайте визначення понять:

субстанція;• 
простір;• 
час.• 

3-й рівень — творчий
Заповніть таблицю «Розвиток уявлень про світ».

міфологія релігія наука філософія

4-й рівень — соціально-орієнтовані запитання  
(одне запитання на вибір)

1. У чому, на вашу думку, полягає проблема єдності світу?
2. Складіть тези виступу «Матеріальне та ідеальне як дві категорії 

буття».

III. Підсумок уроку

Учитель оцінює роботу учнів, аналізує та коментує її.

IV. Домашнє завдання

Повторити матеріал теми.

Тема 2.  
людина та її буття у світі

Уроки 10–11
Загальне розуміння людини. Багатовимірність людини

мета: визначити вплив природного і соціального середовища на 
формування людини; розвивати вміння критично аналізувати різ-
ні точки зору на певну проблему; виховувати толерантність.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
форма уроку: лекція з опорою на структурно-логічні схеми.
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хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Демонструється уривок із мультфільму «Мауглі».

Запитання
— Як ви вважаєте, за яких умов Мауглі міг би перетворитися 

на людину?

На основі відповідей учнів формулюються тема і мета уроку.

ііі. Вивчення нового матеріалу

Сутність людини �
Розповідь учителя на матеріалі наведеної таблиці
Сутність людини — найбільш важливе та змістовне в людині, 

головна риса, завдяки якій людина залишається собою за різних 
обставин. Розуміння сутності людини може відрізняється залежно 
від того, чому в ній віддається перевага. Найбільш поширеними 
уявленнями про сутність людини є релігійне, натуралістичне, ідеа-
лістичне та соціологічне.

сУТнісТь люДини в різних ТеОріях

релігійна 
 теорія

натуралістична 
теорія

соціоцентризм
ідеалістична 

 теорія

Людина є су-
перечливою 
єдністю духу 
(душі) і при-
роди (тіла), 
якісно проти-
лежних одне 
одному як ве-
личне і низьке

Людина вважаєть-
ся лише природною 
істотою, вона ні-
чим особливим не 
відрізняється від 
тварин. Сутність 
людини — в не-
змінних біологіч-
них і психологіч-
них властивостях

Людина є від-
биттям куль-
турних умов, за 
яких вона сфор-
мувалася. Що-
би збагнути її 
таємницю, слід 
вивчити ті чи 
інші структури 
культури

Головне в лю-
дині — людська 
свідомість, ро-
зум, і саме ця 
властивість від-
різняє людину 
від решти живих 
істот (Р. Декарт: 
«Я мислю, зна-
чить, я існую»)

Бесіда
1. Яку теорію ви вважаєте найбільш переконливою?
2. Чи можна обмежуватись однобічним розумінням сутності лю-

дини?

Учні роблять висновок про те, що складність людини визнача-
ється тим, що вона є суперечливою єдністю не тільки  біологічного 
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і соціального, але й фізичного і психічного, загальнолюдського 
й індивідуального. Чим більше людина вміє керувати своїми біоло-
гічними потребами, підпорядковувати їх високим прагненням або 
спрямовувати на досягнення суспільних цілей, тим більше в люди-
ні переважає соціальне і тим розвиненішою вона є.

Вплив природного середовища на людину �
П р и р о д а  є навколишнім світом в усьому його різнома-
нітті.

П р и р о д н е  с е р е д о в и щ е  — частина світу, з якою вза-
ємодіє людина. 

Поняття природного середовища не обмежується лише сферою 
Землі, воно охоплює і космос загалом, адже Земля не є ізольованим 
від Всесвіту космічним тілом.

Природне в людині має вираження в морфологічних, генетич-
них явищах, а також у нервово-мозкових, електрохімічних та ба-
гатьох інших процесах людського організму. Природне начало 
в людині вивчають природничі науки, серед яких сьогодні безсум-
нівним лідером є генетика, яка досліджує механізм передачі від по-
коління до покоління природних задатків.

додаткова інформація
Наше життя значно більшою мірою, ніж ми усвідомлюємо, зале-

жить від явищ природи. Адже ми живемо на планеті, у глибині якої 
постійно відбуваються ще не відомі нам процеси, які впливають на 
нас, а сама Земля, наче порошинка, мчить у своєму русі в безоднях 
космосу. Нині залежність стану організму людини від природних 
процесів — перепадів температури, тиску, коливань геомагнітних 
полів, сонячної та космічної енергії — цілком очевидна. Різні міс-
ця на Землі є більшою чи меншою мірою сприятливими для люди-
ни. Наприклад, вплив благодатного для організму підземного ви-
промінювання може сприяти позбавленню від нервових стресів або 
полегшенню деяких захворювань організму. Більшість же впливів 
природних процесів на людський організм до цього часу залиша-
ються невідомими, наука розпізнала лише незначну їх частину. 
Так, відомо, що людина загине, якщо потрапить у безмагнітне се-
редовище. Сучасна наука встановила, що життя на Землі виникло 
під впливом космічних процесів. Тому цілком природно, що будь-
який живий організм якимось чином взаємодіє з космосом. Со-
нячні бурі і пов’язані з ними електромагнітні збурення впливають 
на клітини, нервову і судинну систему, на самопочуття людини, 
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її психіку. Ми живемо «в унісон» з усім космічним середовищем, 
і будь-які зміни в ньому позначаються на нашому стані. Тому ак-
туальними і далекоглядними виявилися ідеї К. Е. Ціолковського, 
В. і. Вернадського та О. Л. Чижевського про те, що ми з усіх боків 
оточені потоками космічної енергії, які йдуть до нас через величез-
ні відстані від зір, планет і Сонця.

У наш час зростає увага до проблем не тільки космосу, 
а й  мікросвіту. Вивчаються дивні ритмічні одноманітності, які під-
тверджують відносно синхронне «биття пульсу» в макро- та мікро-
світі, і серед іншого — в енергосистемах людського організму.

Пригадайте відомі зі шкільного курсу загальної біології проце-
си спадковості й мінливості.

С п а д к о в і с т ь  — здатність організмів повторювати з по-
коління в покоління подібні ознаки і забезпечувати специ-
фічний характер індивідуального розвитку за певних умов 
середовища.

М і н л и в і с т ь  — це явище, протилежне спадковості. По-
лягає у зміні спадкових задатків, а також варіативності їх-
ніх проявів у процесі розвитку організмів і взаємодії з міс-
цем існування.

У процесі індивідуального розвитку людина, з одного боку, ре-
алізує певну програму і відтворює певні риси, які передані їй бать-
ками, а з другого — може певною мірою «відхилятися» від цих про-
грам і набувати нових рис під впливом зовнішнього середовища.

Спадковість надає дитині не лише власне біологічні властивості 
та інстинкти. із самого початку свого життя дитина має здатність 
до наслідування всього, що роблять дорослі: звуків, рухів тощо. Їй 
притаманна допитливість. Дитина здатна засмучуватися, відчува-
ти страх і радість, її усмішка має вроджений характер. А усміш-
ка — це привілей людини. Отже, дитина з’являється на світ саме як 
людська істота. і все ж на момент народження вона лише «канди-
дат у людину», хоча й наділена певними фізичними і психічними 
якостями від природи.

Сукупність цих психофізіологічних якостей людини називаєть-
ся її задатками — наприклад, музичний слух, зорова пам’ять, міц-
ний організм, уміння розрізняти кольори, відчуття ритму тощо. Ці 
задатки є основою здібностей людини. Але чи будуть реалізовані 
задатки і чи розвинуться вони у здібності — залежить як від умов, 
за яких зростає людина, так і від її власних зусиль.
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Умови, необхідні для успішного розвитку задатків і здібностей
1. Упевненість у задатках і здібностях.
2. Наявність можливостей для розвитку задатків і здібностей.
3. Знання про те, як це потрібно робити.
4. Своєчасне виявлення задатків.
5. Активне залучення людини до того виду діяльності, якому від-

повідають здібності, що формуються і розвиваються.

Учитель пропонує розглянути уявну ситуацію та відповісти на 
запитання.

у явна ситуація
Десь на далекому острові в Тихому океані народився хлопчик із 

видатними музичними задатками.

Запитання
1. Ким він може стати, якщо врахувати, що люди його племені не 

знають ніякої іншої музики, окрім одноголосного співу, і ні-
якого іншого музичного інструменту, окрім барабана?

2. Як може скластися доля обдарованого хлопчика з далекого ти-
хоокеанського острова, якщо він потрапить до країни з розви-
неною музичною культурою?

Учні доходять висновку про те, що і спадковість, і середовище 
справляють істотний вплив на формування людини.

Потрібно запам’ятати
1. Становлення людини найбільш інтенсивно відбувається в ди-

тинстві та юності.
2. Мозок дитини розвивається швидше, ніж інші частини її орга-

нізму.
3. Найбільш сприятливим для розвитку розумових здібностей 

вважають вік від 18 до 20 років.
4. Найбільш важливі фізичні зміни в організмі людини відбува-

ються у віці 12–15 років.
5. Процес розвитку і становлення дівчат відбувається в середньо-

му вдвічі-втричі швидше, ніж хлопців.

Соціальна сутність людини �
Якщо під час розгляду людини абсолютизувати лише природне, 

біологічне, то ми «спустимося» на рівень існування її біофізичних, 
фізіологічних закономірностей. У такому випадку людина буде но-
сієм лише біологічної форми руху матерії.

Тому вкрай необхідним є аналіз також соціального середови-
ща людини як безпосереднього людського оточення, до якого на-
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лежать родина, друзі, сусіди та соціальні групи людей або людські 
спільноти (класи, або страти, народи, нації, суспільство), членом 
яких є людина. Сюди ж слід віднести й певні економічні, соціальні, 
культурні, політичні умови, що існують у суспільстві.

Становлення людини з усіма її численними якостями відбува-
ється, насамперед, шляхом засвоєння нею всіх цінностей, виро-
блених людством упродовж своєї історії. Це і мова, і різні способи 
діяльності, і вміння користуватися різноманітними знаряддями 
тощо. Засвоєння людиною знань, норм, правил, культурних цін-
ностей, що необхідні їй для повноцінного життя та діяльності в сус-
пільстві, називається соціалізацією. Вплив соціального середови-
ща на індивіда є багатошаровим.

Мегасередовище

Макросередовище

Мікросередовище

я

М е г а с е р е д о в и щ е  — величезний соціальний світ навко-
ло нас, який дає могутні імпульси, що стосуються інтересів 
усього людства і визначають за умов глобалізації інформа-
ційного простору духовну, соціально-психологічну атмос-
феру епохи.

М а к р о с е р е д о в и щ е  — велике суспільство, країна, до 
якої ми належимо за народженням, місцем проживання, 
вихованням.

М і к р о с е р е д о в и щ е  — наше безпосереднє соціальне 
оточення у вигляді трьох основних груп: сім’ї, первинно-
го колективу (навчального, трудового, армійського тощо), 
приятелів та друзів.
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Структуру соціалізації можна подавати в такому вигляді.

Людина, громадянин

Виховання, навчання, трудова діяльність

Форми соціалізації

Традиції Державно-правові норми Мова

Духовність людини �
Бесіда

1. Що таке душа?
2. Як ви розумієте поняття «духовність»?
3. Яку людину можна назвати духовно багатою особистістю?

Духовне в людині є самоцінним і саме воно лежить в основі 
людського «Я», адже саме як духовна істота людина виявляє себе 
вільним і творчо-активним діячем. Якщо у свідомості людини на-
явні лише відображення найелементарніших потреб, задоволення 
яких необхідне тільки для підтримки фізичного існування, якщо її 
емоції і почуття примітивні, а поняття нерозвинуті, то це свідчить 
про її бездуховність, внутрішню вбогість. Саме про таких людей ка-
жуть, що вони злиденні духом.

Духовно розвинена (або духовно багата) людина та, яка багато 
знає і ще більше розуміє, яка спирається у своїй діяльності на по-
чуття і поняття істини, добра і краси, у якої переважають духовні 
потреби; це людина, якій притаманні безкорисливі почуття любо-
ві і милосердя, здатність відчувати свою причетність до людства, 
співчувати кожній, навіть незнайомій, людині.

Духовність людини — це також уміння мріяти, фантазувати, 
творчо осягати світ, прагнучи зробити його кращим. Уміти створи-
ти свій внутрішній світ, не схожий на навколишню дійсність, — це 
один із найважливіших проявів духовності.

Отже, духовно розвинена людина — та, яка усвідомлює саму себе 
і може свідомо керувати своїми вчинками, підпорядковуючи їх нор-
мам моралі та права, спрямовуючи їх на досягнення суспільно значу-
щих цілей. Це людина, внутрішнім регулятором поведінки якої є со-
вість (за висловом і. Канта, — закон, який живе в нас самих; на думку 
французького філософа П. Гольбаха, — це наш «внут рішній суддя»).
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Духовне в людині — це також безкорисливий пошук істини, 
здатність до морального вибору, переживання прекрасного, твор-
чості, наявність свободи волі, віри та самосвідомості тощо.

Таким чином, л ю д и н а  — це поєднання біологічного, пси-
хічного (або душевного) та соціального (соціокультурного). 

Але людина — не арифметична сума біологічного, психічного 
та соціального, вона є інтегральною єдністю цих властивостей. Усе 
сказане дає змогу знову повернутися до визначення таких понять, 
як «індивід», «індивідуальність» та «особистість».

Поняття «індивід» (пізньолатинський переклад старогрецько-
го слова «атом») означає одиничне, на відміну від сукупності, маси, 
тобто це окрема людина, на відміну від колективу, соціальної гру-
пи, спільноти, суспільства загалом.

із цим поняттям нерозривно пов’язане інше — «індивідуаль-
ність», що охоплює особистий, неповторний світ людини, її найви-
щі цінності та пріоритети. індивідуальність можна визначити як 
сукупність властивостей та здібностей, які відрізняють певного ін-
дивіда від інших.

Поняття «особистість» фіксує соціальне в людині. У нього є два 
значення: перше — вихідне, сформульоване ще у ХіХ ст.: особис-
тість — це людина зі своїм обличчям, несхожа на решту (порів-
няємо з латинським «персона», що означає театральну маску, та 
з російським «личина»). Друге значення, яке виникло в сучасній 
філософії та соціології, — це своєрідність людини як учасника сус-
пільного життя, виконавця соціальних ролей. У цьому плані ми 
розглядаємо особистість працівника, власника, споживача, грома-
дянина, сім’янина тощо.

Поняття «особистість» охоплює також усі суспільні відносини, 
найважливішими з яких є ставлення до суспільного обов’язку, мо-
ральних норм. Це не просто носій конкретних історичних суспіль-
них відносин, а людина, яка активно впливає на ці відносини від-
повідно до своїх індивідуальних здібностей і нахилів, свідомості та 
організованості, трудової та суспільно-політичної активності.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда
1. Що таке природне середовище і яким є його вплив на людину?
2. Що таке соціальне середовище і яка його роль у формуванні лю-

дини?
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3. Порівняйте зміст понять «людина», «індивід», «індивідуаль-
ність», «особистість».

4. Що ви розумієте під соціалізацією людини?
5. Якими є засоби соціалізації людини?
6. У чому ви бачите багатовимірність людини?

V. Підсумок уроку

Лише живучи в суспільстві, спілкуючись і вступаючи у взаємо-
дію з іншими людьми, навчаючись у них, дитина може стати 
справжньою людиною. З одного боку, людина є продуктом конк-
ретної епохи, певного суспільства. З другого — людина є резуль-
татом, своєрідним відбитком і втіленням всієї попередньої історії 
людства та його культури. Людина — саме біосоціальна істота, а не 
біологічна і соціальна.

Vі. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Прокоментувати народну мудрість: «Молода людина ще “буде”, 

людина середніх років — “є”, стара людина — вже “стала”»?

Уроки 12–13
Людина і суспільство. Людина і людство

мета: ознайомитись із тлумаченнями понять «людина», «люд-
ство»; з’ясувати сутність людини в різних вимірах; розвивати вмін-
ня самостійно мислити; виховувати активну життєву позицію.

Тип уроку: комбінований.
форма уроку: бесіда з елементами дискусії.
епіграфи:
Людство не може зупинитися. Воно взяло надто великий розгін, • 
рух для нього — це найвищий закон життя. П. Загребельний
Найвищим моральним законом для людини є любов до людства. • 
Р. Фергюссон
Людина є таємницею. Її треба розгадати, і якщо будеш її розга-• 
дувати все життя, не кажи, що згаяв час; я займаюся цією таєм-
ницею, бо ж хочу бути людиною. Ф. Достоєвський
Люди — господарі своєї долі. • В. Шекспір

хід уроку

і. організаційний момент уроку
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іі. мотивація навчальної діяльності

Робота з епіграфом
Поміркувати над словами епіграфів та висловити свою думку 

з приводу цих афоризмів.
Учитель формулює тему і мету уроку.

III. Актуалізація опорних знань

Бесіда
1. Чи може людина змінити хід історичних подій? Наведіть при-

клади.
2. Яка роль соціальних явищ і процесів у формуванні людини?

IV. Вивчення нового матеріалу

Поняття «людство» �
Л ю д с т в о  — усі люди загалом, людська спільнота, сукуп-
ність людей (осіб виду людина розумна).

із погляду семантики, слово «людство» унікальне, оскільки має 
на увазі не тільки фізичну безліч індивідів, але й постійний і осмис-
лений обмін інформацією між ними, а також вмістилище власного 
«Я» серед подібних до себе. Тому аналогічні позначення для інших 
біологічних видів («мавп’яцтво») здаються безглуздими, такими, 
що не існують. Результат діяльності людства зазвичай називають 
культурою.

із найдавніших часів люди виділяли у світі дві важлива склад-
ники — людей, тобто спільноту, частиною якої вони є (наприклад, 
у слов’ян — рід) і світ навколишній, той, що оточує цю спільноту, 
є середовищем її життя — природу (від слов’янського «те, що зна-
ходиться при роді, біля роду»). У подальшому саме цей поділ ліг 
в основу поділу наук (знань про світ) на суспільні (гуманітарні — 
людські науки, науки про людство) і природничі. Поява і розвиток 
науки в сучасному вигляді, зокрема суспільних наук, датується 
епохою Відродження в Європі. Саме з тих часів походить назва «гу-
манітарні науки» (humanities), від латинського кореня «human» 
(«homin»), який означає «людина».

На сьогодні людей і людство вивчає велика кількість суспіль-
них наук. Серед них — історія, соціологія, антропологія, економі-
ка, лінгвістика, культурологія та багато інших. Людина та її місце 
в загальному бутті є також важливим питанням філософії. Водно-
час не можна забувати і про те, що кожна людина (а отже і людство) 
є частиною світу, що дозволяє її вивчати за допомогою таких наук, 
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як фізика (будова тіла, людське тіло як механічна, теплова чи ін-
ша фізична система), хімія (обмінні процеси), біологія (людина як 
жива істота).

Людство можна також уявити як усіх людей Земної кулі, що 
перебувають на життєвому етапі від народження з материнської 
утроби до смерті; як об’єднання осіб, що жили в певну історичну 
епоху; як сукупну кількість індивідів, осіб, громадян, що живуть 
на Землі в якийсь момент. Також людство поділяється на раси, на-
роди (або етноси), соціальні і культурні групи.

Зі звичайного виду тропічної екосистеми людство перетворило-
ся на геологічну силу планетарного масштабу, що впливає на всі 
шари Землі і навіть космос.

Сьогодні людство постає в чотирьох формах:
1) людської особи;
2) етносу;
3) нації;
4) усіх мешканців планети, що об’єднані у велику об’єктивну ці-

лісність.

Етнос, як уже зазначалося, є природною формою існування. 
Етноси відіграють подвійну роль: з одного боку, вони поділяють 
нації і людство на осіб (українець, поляк, американець, француз, 
але й американець українського походження, француз польського 
походження, українець польського походження тощо), а з друго-
го — об’єднують усіх осіб одного походження в етнічні спільноти із 
загальними і специфічними цінностями й інтересами, що, у свою 
чергу, знову розділяє людство. і будувати етнонаціональну політи-
ку без урахування цих реалій, особливо після перетворення етносів 
на суб’єктів історичного процесу та політичних акторів просто не-
можливо.

Поняття «людина» �
Л ю д и н а  — особлива розумна істота, що має принципові 
відмінності від усіх інших живих істот.

Предметом філософії людина постає в такій філософській дис-
ципліні, як філософська антропологія, яка вивчає людину, її спе-
цифіку порівняно з іншими живими істотами, її місце в універсу-
мі (світі), особливості її існування і світосприйняття. На відміну 
від культурної антропології, яка вивчає спосіб життя і свідомість 
людей конкретних культур, філософська антропологія фіксує свою 
увагу на основних рисах людини як роду. Водночас вона вивчає 
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людину як індивідуальність, як суб’єкта унікальних переживань 
(екзистенціальні проблеми).

Філософська антропологія прагне розв’язати цілу низку проб лем 
щодо людини. Спробуймо і ми знайти відповіді на ці  запитання.
1. Яким є становище людини у світі, яке місце посідає вона в іє-

рархії речей і істот? Чи є людина випадковим ексцесом бездухо-
вної природи, чи вона причетна до вищих сил? Вона — лише ма-
ленька частинка, фрагмент Всесвіту чи мікрокосм (маленький 
космос), дзеркало світу як цілого?

2. Якою є природа і сутність людини? Чим людина відрізняється 
від тварин?

3. Чи існує те, що ми називаємо свободою, і якою мірою людина 
є вільною? Які види необхідності панують над нею і чи може 
вона подолати їх?

4. Людина — розумна істота чи істота, керована потягами і при-
страстями? Якими є можливості розуму і якою мірою несвідоме 
впливає на наше мислення й поведінку?

5. Що таке смерть, як людина повинна ставитися до неї?
6. У чому сенс життя? Чи є в кожного з нас конкретне призначен-

ня і як можна «стати собою»?
7. Яке реальне місце посідають у людському житті любов, спра-

ведливість, мужність та інші найважливіші духовні цінності?

На жодне із цих запитань немає остаточної й вичерпної відпо-
віді. Люди кожної нової епохи дають свої відповіді, наново пере-
осмислюючи власне становище у світі. Виходячи зі сказаного, слід 
відповісти на ключове для антропологічних досліджень запитання: 
яким є місце людини у світі?

Виживання людини і людства —   �
нагальна проблема сучасності

Нобелівський лауреат француз Альбер Камю, відомий творами 
про абсурдність і жахливість людського буття, про те, що ми по-
дібні до невільників на галері, пропахлій оселедцями, де багато 
наглядачів, і, можливо, ми гребемо не в той бік… і все ж не варто 
кидати весла, впадати у відчай, слухати лише тих, хто галасує про 
кінець світу. Це означає, що ми, люди, перебуваємо в безперерв-
ному процесі виживання. При цьому під виживанням розуміють 
явище творення людиною (суспільством певного типу) оптималь-
них умов для свого існування. Безумовно, ми живемо в трагічну 
епоху, але не слід ототожнювати трагічне з безнадійним. Сьогодні 
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необхідно говорити й про надії, передумови подолання глобальних 
кризових явищ, блокування і відведення від людства вселенської 
загрози.

По-перше, це розгортання інформаційної (комп’ютерної) рево-
люції як технічної основи можливого виходу із ситуації «виживан-
ня», подолання перешкод на шляху до об’єднання людства, тобто 
створення нової цивілізації. Якою вона буде? Ми бачимо зараз ли-
ше її загальні контури як більш гуманного й благополучного сус-
пільства. Саме вона створить об’єктивну предметну основу для по-
долання глобальних, зокрема екологічних, загроз для людства на 
засадах науки.

По-друге, це формування змішаної ринкової й соціально орієн-
тованої економіки як панівного типу світового господарства. Саме 
ця форма економічних відносин сприятиме гармонізації зв’язків 
між економічною ефективністю та соціальною справедливістю. Во-
на дасть змогу зміцнити світові господарські зв’язки, розв’язати 
глобальні проблеми.

По-третє, йдеться про становлення принципу ненасильства і де-
мократизму у внутрішній і зовнішній політиці держав, у групових 
і міжособистісних стосунках людей, про потребу переходу від куль-
ту сили до діалогу, компромісів, консенсусу.

По-четверте, необхідність об’єднавчих процесів у духовно-
му житті — як у релігійному, так і у світському, пошуки шляхів 
ідейного зближення, порозуміння між країнами і народами. Адже 
те, що сьогодні роз’єднує людей, має відійти на другий план, має 
поступитися тому, що нас об’єднує, бо нам треба жити в єдиному 
світі, бути пасажирами на одному космічному кораблі — планеті 
Земля. 

По-п’яте, це й інтеґративні процеси, які вже охопили всю плане-
ту: розширюються міжнародні економічні та культурні контакти; 
прискорюється обмін цінностями; відкидається ідея про повну за-
мкненість і самодостатність народів та їхніх способів життя. Отже, 
йдеться про широкі потоки взаємопроникнення не лише матеріаль-
них, а й духовних культур, їхні діалоги й поліалоги. Самобутнє, 
національне і загальнолюдське мають гармонійно поєднуватися; 
прагнення єдності, попри всі труднощі, повинне переважати.

Насамкінець, по-шосте, уже можна побачити «прориви» у сфе-
рі інтелектуальних пошуків. Ми перебуваємо напередодні інте-
лектуальної революції, перед обличчям нового Всесвіту, нової 
Природи і, відповідно, нової Людини, про яку мріяли мислителі 
минулого.
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Усе це зумовлює необхідність зміни традиційних способів і ти-
пів мислення, формування свідомості, що ґрунтується на поєднан-
ні загальнолюдських і національних цінностей.

Найсуттєвішими ознаками цієї свідомості мають стати:
пріоритетність загальнолюдських цінностей над регіональни-• 
ми, вузьконаціональними, класовими тощо;
у свою чергу, така свідомість спричинить суттєві зміни в сус-• 
пільстві, а також в індивідуальній свідомості людей, стане за-
садою формування особистості — як громадянина окремої краї-
ни, так і громадянина світу;
пріоритетність загальноцивілізаційної відповідальності. інак-• 
ше й бути не може — щоб урятувати світ, відповідальність із 
факту свідомості має увійти в загальнолюдську практику;
урешті-решт, планетарна свідомість має стати свідомістю на-• 
уковою, тому що розв’язати глобальні проблеми за допомогою 
«здорового глузду», буденної свідомості неможливо.

Складний комплекс зазначених проблем можна вирішити лише 
на засадах використання всього комплексу наукових знань: при-
родничих, гуманітарних та філософських.

Сучасна людина шукає духовної підтримки, яку нічим і ніким 
не замінити, виваженого оптимізму — майбутнє людства має аль-
тернативи, сьогоднішня криза цивілізації може змінитись, як уже 
не раз траплялось в історії, новим розвитком, новим злетом прогре-
су. Посідаючи таку оптимістичну позицію, філософія виконує свою 
гуманістичну функцію.

Отже, необхідно постійно пам’ятати про альтернативу: або люд-
ство перейде на новий етап взаємодії з природою, або воно загине. 
У наші дні не можна заплющувати очі на можливості майбутнього, 
не можна, подібно до страуса, заривати голову в пісок, бо «завтра 
завжди пізно». Тобто не можна жити склавши руки за принципом 
славнозвісного Швейка: «Що буде, те буде, як-небудь буде; ніколи 
не було, щоб ніяк не було».

Потрібна стратегія переходу до нової цивілізації, керуючись 
якою, можна подолати глобальні проблеми сучасності й зняти пи-
тання про виживання людства. Це тенденція майбуття. Водночас 
зрозуміло, що екологічну та інші глобальні проблеми потрібно 
розв’язувати негайно, уже сьогодні. Тому мають бути, так би мо-
вити, «тактичні» ідеї збереження природи й виживання людства, 
до яких, вважаємо, можна віднести такі: необхідність зменшити 
свої потреби, відмова від «псевдопотреб» (озброєння, наркотики, 
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надмірне споживання) і перехід до помірного раціонального харчу-
вання та практичного гігієнічного одягу; відмова від хімізації сіль-
ського господарства, побуту тощо.

Отже, стратегічні й тактичні шляхи виживання людства існу-
ють, людський розум відкриває їх, хоча вони звивисті й тернисті. 
А тому нашому поколінню потрібно докласти максимум зусиль, 
щоб урятувати природу й себе, щоб потім наші діти й онуки могли 
прийти в радісний і щасливий світ. Тому вірмо в майбутнє, споді-
ваймося на краще, любімо природу й людей!

V. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда
1. Наведіть приклади, які б підтвердили політичну, економічну, 

культурну різноманітність сучасного світу.
2. Як ви вважаєте, чому саме в розмаїтості світу — основа його 

розвитку і функціонування?
3. Дайте характеристику особливостей сучасної цивілізації.
4. Які ви знаєте міжнародні (економічні, культурні, політичні) 

організації, діяльність яких свідчила би про взаємозв’язок і ці-
лісність людської цивілізації?

5. Наведіть приклади, які б свідчили про взаємовплив у сучасно-
му світі культур Заходу і Сходу.

Vі. Підсумок уроку

Vіі.  Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Написати твір-есе «Як людство має розв’язати нагальні пробле-

ми сучасності? П’ять кроків, які б запропонував я».

Урок 14
співвідношення понять «людина — індивід — особа — 
 особистість — індивідуальність»

мета: ознайомитись із різними тлумаченнями понять «люди-
на», «індивід», «особистість»; з’ясувати сутність людини в різних 
вимірах; розвивати вміння самостійно мислити; виховувати актив-
ну життєву позицію.

Тип уроку: комбінований.
форма уроку: бесіда з елементами дискусії.
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епіграф: Чим більше людина заглиблюється у своє «Я», тим 
більше відчуває нескінчену значущість усякої, навіть незначної 
дрібниці, відчуває, що обрати саму себе — значить не лише заглиби-
тись у своє «Я» та його значення, а насправді і свідомо взяти на себе 
відповідальність за кожну свою справу або дію. Сьорен Кіркегор

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання
Декілька учнів зачитують твори-есе «Як людство має розв’язати 

нагальні проблеми сучасності? П’ять кроків, які б запропону-
вав я».

ііі. мотивація навчальної діяльності

Робота з епіграфом
Поміркувати над словами епіграфа й висловити свою думку. 

Учитель формулює тему і мету уроку.

Бесіда
1. Що таке природа, природне середовище?
2. Яку роль відіграють соціальні явища і процеси у формуванні 

людини?
3. Що таке цінність? Духовність?

IV. Вивчення нового матеріалу

Людина, індивід, особистість �
Поняття «людина — індивід — особа — особистість — індивіду-

альність» передусім характеризують якісні прояви людини.
Поняття «людина» означає вид у біологічній класифікації, ро-

зумну істоту, що має принципові відмінності від усіх інших істот.
Поняттям «індивід» позначають окремо взятого представника 

людського роду, якому властиві неповторні й унікальні природні 
і соціальні якості, представлені далеко не в усій родовій повноті та 
яскравості. Тобто в кожному конкретному індивіді наявні далеко 
не всі можливі прояви родових якостей людини. Тому ми не може-
мо прямо й безпосередньо переносити всі характеристики роду на 
індивіда, як і навпаки.

Поняття «особи» характеризує певні реальні якості людського 
індивіда. Тому поза індивідом особи немає. Але це не означає, що 
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риси індивіда і є рисами особи: такі характеристики індивіда, як 
зріст, колір волосся, вага, особливості, наприклад, форми носа, на 
особу переносити безглуздо.

Якщо людська особа усвідомлює свої якості, свою унікальність, 
свої вади і переваги, вона стає людською особистістю — самодіяль-
ною соціальною та інтелектуальною оди ницею. Коли ж це усвідом-
лення сягає розуміння того, що внас лідок унікальності та неповтор-
ності особистості існує дещо таке, що може виконати лише вона (бо 
більше такої особистості немає, не було й не буде), і прагне це вико-
нати будь-що, людська особистість набуває рис індивідуальності.

Людина

Особлива розумна істота, що має принципові від-
мінності від усіх інших живих істот; вид живих 
істот, що посідає певне місце в сукупності живих 
організмів

індивід
Одиничний представник роду, що стоїть у ряду 
таких понять: рід — вид — індивід

Особа
Суб’єкт та об’єкт соціальних стосунків; зосеред-
ження всіх якостей людини

Особистість
Людська особа, що усвідомлює свої якості, свою 
унікальність, свої вади та переваги

індивідуальність
Особистість, яка внаслідок усвідомлення своєї не-
повторності розуміє, що дещо в цьому житті може 
зробити лише вона, і прагне це реалізувати

Поняття індивідуальності може викликати (і викликає) асоціа-
ції з індивідуалізмом, і для таких асоціацій є певні підстави. Справ-
ді, індивіду альність не може сформуватися без самоусвідомлення, 
без виокремлення себе з-поміж інших людей, без певної внутріш-
ньої зосередженості. Але це не означає і не передбачає людської са-
моізоляції. Навпаки, усвідомлюю чи свою незамінність, індивіду-
альність, людина усвідомлює і свою повну ідентичність з іншими 
людьми: адже зрозуміти свою унікальність можна лише в порів-
нянні з іншими людьми і лише за умови переконаності в тому, що 
всі інші люди є люди, але в чомусь — не такі. Мірою відповідаль-
ності людської індивідуальності стає вселюдськість, усвідомлення 
своїх життєвих здійснень як загальнолюдських або як здійснень, 
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які щось змінюють у стані людства в певному змістовому значенні: 
коли чогось досягає якась окрема індивідуальність, то це демон-
струє можливості людства або людини як родової істоти.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда
1. Що таке сутність людини?
2. Як філософи-натуралісти визначають сутність людини?
3. Що таке «людина», «особа»?
4. Як ви розумієте поняття «особистість», «індивідуальність»?

VI. Підсумок уроку

Сутність людини як об’єкта філософського аналізу не є чимось 
сталим, установленим раз і назавжди. На кожному етапі розвитку 
людської історії вона набуває нових форм і міри глибини. Люди-
на — жива істота, якій притаманний особливий тип тілесної орга-
нізації, зокрема прямоходіння. Це — природна сутність. Людина 
є там, де є її діяльність, а людська діяльність здійснюється в систе-
мі суспільних відносин, тобто людина — суспільна істота. До того 
ж, людина є істотою духовною, їй притаманна душа.

Людське суспільство багате різноманітністю індивідуальних 
людських істот, живих й активних діючих елементів історичного 
процесу. Якою б великою не була сила суспільства, що розвиваєть-
ся, саме людина, дійсно жива людина — ось хто творить усе те, чим 
володіє, і все те, за що бореться. історія не користується людиною 
як засобом для досягнення своєї мети. історія не що інше, як діяль-
ність людини, яка йде до власної мети. Підвищений інтерес до лю-
дини як індивідуального явища, як особи — характерна прикмета 
соціальної філософії.

VII. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.

Урок 15
Вихідні цінності людського буття

мета: показати унікальність людського існування на Землі; 
ознайомитись із різними гіпотезами походження людини; розвива-
ти пізнавальну активність учнів; виховувати науковий світогляд.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
форма уроку: лекція.
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епіграф:  Бо ти на землі — людина, 
і хочеш того, чи ні — 
Усмішка твоя — єдина, 
Мука твоя — єдина, 
Очі твої — одні. 
            Василь Симоненко

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Робота з епіграфом
— Про що йдеться в рядках вірша?

Робиться висновок про те, що людина є неповторною, феноме-
нальною істотою.

Учитель формулює тему і мету уроку.

ііі. Вивчення нового матеріалу

Феномен людини �
Ф е н о м е н  — поняття, що означає яке-небудь особливе, 
унікальне, неповторне явище у своїй цілісності, єдності 
з його суттю. 

Таким унікальним явищем у Всесвіті є Людина. Феноменальність 
людини полягає в особливій тілесній організації людей, наявності ду-
ші, свідомості, суспільному характері існування і взаємодії з навко-
лишнім світом за допомогою діяльності — матеріальної і духовної.

Людина… Хто вона така? На перший погляд, це питання зовсім 
просте. Хто ж не знає, хто така людина? Адже на рівні здорового 
глузду кожен із нас впевнено виділяє людину з навколишнього се-
редовища, її відмінність від інших істот здається цілком очевидною. 
Але в тому й річ, що те, що здається нам найбільш знайомим, на-
справді виявляється й найбільш складним, щойно ми робимо спробу 
зазирнути у глибину його сутності, як це намагається робити філосо-
фія, виходячи за межі «очевидності» і прагнучи осягнути сутність.

Людина — унікальне творіння Всесвіту. Вона важкодоступна для 
вивчення, незбагненна, загадкова. Ні сучасна наука, ні філософія, ні 
релігія не можуть повною мірою розкрити сутність людини. Назива-
ючи ті чи інші якості людини, філософи шукають серед них визна-
чальні, принципово важливі, виділяють серед них то одні, то інші.
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Поняття людського буття �
Б у т т я  л ю д и н и  — це специфічний спосіб її унікального, 
неповторного існування. 

Саме людське життя з його неспівмірністю, багатоманітністю 
проявів утворює особливу реальність, яку неможливо передати суто 
науковими або логічними засобами. Це незвичайний і автономний 
світ. Отже, людське буття — це щось первинне в онтологічному ви-
мірі. Лише усвідомивши цю проблему, можна звернутися до інших 
питань людської суб’єктивності, людського світовідчуття і людської 
поведінки. Витоки ідеї людського буття можна простежити в релігій-
ній традиції, у романтизмі як ідейному й художньому русі в європей-
ській культурі кінця ХVііі — поч. ХіХ ст., у філософії життя, у росій-
ській філософії «срібного віку». До романтиків людина розглядалася 
здебільшого як природна або соціальна істота. Відповідно, її власне 
існування уявлялося в конкретних формах, заданих історією. Отже, 
людське буття ототожнювалося із соціальним. Воно могло сприйма-
тися лише в межах наявної історії. Романтики висловили здогад, що 
людське буття незмірно багатше від соціального виміру. індивідові 
тісно в наявному історичному просторі. Він легко за допомогою уяви 
переноситься в інші культурні світи, багато з яких він сам і створює.

Визнанню людського буття як особливої реальності, відмін-
ної від решти світу, сприяла також філософія життя. Виступаючи 
проти зведення людини до розуму, філософи життя вказували на 
багатство людської суб’єктивності. Буття людини розколоте свідо-
містю, тому індивід цікавий не тим, що він наділений інтелектом, 
а тим, як виявляється в ньому людське ще до того, як відбувається 
протистояння суб’єкта й об’єкта. Філософи життя прагнули дати 
людській суб’єктивності онтологічне трактування. Вони вказували 
на певні першопочатки, які перебувають в основі як усього світу, 
так і людського буття.

Отже, філософія життя і феноменологічно-екзистенціалістська 
філософія започаткували пошук буттєвісних первинних основ люд-
ської життєдіяльності.

У ХХ ст. у панорамі філософських напрямів з’явився ще один — 
екзистенціалізм, який звернув увагу на унікальність людського бут-
тя, яке випадає з наукового розгляду. К. Ясперс, Г. Марсель, М. Хай-
деггер розпочали розробку поняття «буття» як особливої форми 
людської реальності. Хайдеггер розвиває концепцію кінечності бут-
тя. Визнання Хайдеггером скінченності як вихідної характеристики 
буття було принципово новим у філософії. На противагу будь-якій 
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метафізиці, якій притаманна абсолютизація позачасовості, буття, за 
Хайдеггером, може бути описане й осягнуте тільки як буття скінчен-
не. Скінченність — це саморозкриття, самоосягнення буття у фор-
мі його наявності, це вимір буття наявним буттям (Dasein). А згідно 
з першим томом праці «Буття і Час» М. Хайдеггера, саме людина 
є наявним буттям (Тут-Буття), а особистість — лише випадок Тут-
Буття. Люди мають такий стосунок до Тут-Буття, який окремі твори 
мають до літератури, а футбольні ігри — до футболу. Тут-Буття не 
є річ у традиційному розумінні. Воно не реальне, але наявне.

На думку Хайдеггера, людина — це така істота, чиїм буттям 
є екзистенція. Людина виходить за межі всіх інших істот і самої 
себе. К. Ясперс протиставляє людині як об’єкту пізнання і досвіду, 
що підпорядкована природним і соціальним силам, людину як сві-
домість, екзистенцію, свободу. Справжня людина не може дозволи-
ти володіти собою як предметом — вона повинна здійснювати свою 
свободу, своє буття. Спасіння людини — у прагненні до самобутнос-
ті, до самоствердження особистості.

іV. Підсумок уроку

Таким чином, поняття людського буття трактується у філосо-
фії по-різному. Проте попри всі відмінності воно оцінюється як осо-
блива реальність, таємнича, неосяжна, яка дозволяє проникнути 
в таємниці власної сутності. Буття людини — це певна основа її як 
живого створіння. Воно не досягається раціональними формами 
свідомості, але, разом з тим, виражає глибинні реальності люд-
ського існування.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Підготувати презентацію «Роль особистості в історії».

Урок 16
особистість, її основні ознаки і взаємозв’язок  
із суспільством. соціальні ролі особистості

мета: розкрити сутність поняття «особистість»; визначити 
основні ознаки особистості; розвивати вміння формувати особисті 
судження та аргументи з проблеми; з’ясувати, які існують соціаль-
ні ролі особистості.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
форма проведення: лекція з елементами бесіди.
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хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Бесіда
1. Як ви розумієте поняття «особистість»?
2. Кого можна вважати особистістю й чому? Відповідь аргумен-

туйте.
3. Наведіть приклади історичних діячів, яких ви вважаєте особис-

тостями.

Повідомлення теми і мети уроку.

ііі. Вивчення нового матеріалу

Особистість, її основні ознаки �
Поняття «особистість» характеризує суспільну сутність люди-

ни, пов’язану із засвоєнням різноманітного виробничого і духовно-
го досвіду суспільства. Біологічна характеристика людини в нього 
не входить.

О с о б и с т і с т ь  — соціально зумовлена система психічних 
якостей індивіда, що визначається залученістю людини до 
конкретних суспільних, культурних, історичних відносин. 
Вона виявляється і формується в процесі свідомої діяльнос-
ті й спілкування, поєднуючи в собі риси загальнолюдського, 
суспільно значущого та індивідуального, неповторного.

Структура особистості багатогранна.

Найбільш характерними її компонентами є такі.

Скерованість вибіркове ставлення людини до дійсності

Можливості сукупність здібностей, яка забезпечує успіх діяльності

Характер комплекс сталих психічних властивостей людини, що ви-
являються в її поведінці та діяльності, у ставленні до себе, 
до суспільства

Самоуправ-
ління

утвердження самосвідомості особистості, що здійснює 
саморегуляцію: підсилення або послаблення діяльності, 
самоконтроль, корекцію дій і вчинків, планування життя 
й діяльності
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Особистість характеризують такі ознаки:

Розумність рівень інтелектуального розвитку

Відповідаль-
ність 

уміння керувати своєю поведінкою, аналізувати свої 
вчинки і відповідати за них

Свобода здатність до автономної діяльності, прийняття само-
стійних рішень

Власна гідність усвідомлення людиною своєї громадської ваги, свого 
обов’язку; сукупність рис, що характеризують пози-
тивні моральні якості

індивідуаль-
ність

несхожість на інших

Особистість визначають неповторні фізичні якості, психічні 
процеси, темперамент, риси характеру, здібності, її потреби, інте-
реси. Вони позначаються на її пізнавальній діяльності, навчанні, 
праці, вчинках, ставленні до себе, взаєминах з іншими.

Своєрідність психіки, особистісна неповторність індивіда ви-
значають індивідуальність.

Р о з в и т о к  л ю д и н и  — процес становлення особистості, 
вдосконалення її фізичних та духовних сил під впливом зо-
внішніх і внутрішніх, керованих і некерованих чинників, 
серед яких найважливішими є цілеспрямоване виховання 
й навчання.

Близький до розвитку людини інший процес — формування 
особистості, в якому основним є соціальний чинник.

Ф о р м у в а н н я  о с о б и с т о с т і  — процес соціального роз-
витку молодої людини, становлення її як суб’єкта діяльнос-
ті, члена суспільства, громадянина.

Відбувається цей процес завдяки засвоєнню гуманітарних дис-
циплін, виховному впливу сім’ї, школи, суспільства, взаємодії 
з мистецькими явищами, здатності людини пристосовуватися до 
оточення, участі в громадському житті, свідомій її підготовці до са-
мостійного дорослого життя.

Особистий і соціальний статус людини. Соціальні ролі �
С т а т у с  — це певна позиція в соціальній структурі групи 
чи суспільства, пов’язана з іншими позиціями через систе-
му прав і обов’язків.

Соціологи виділяють два види статусу: особистий і набутий.
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О с о б и с т и м  с т а т у с о м  називається те становище люди-
ни, яке вона посідає в так званій малій, або первинній, групі 
залежно від того, як у ній оцінюються індивідуальні якості 
людини. При цього в процесі взаємодії з іншими індивідами 
кожна людина виконує певні соціальні функції, які визна-
чають її соціальний статус.

С о ц і а л ь н и м  с т а т у с о м  називається загальне станови-
ще особистості або соціальної групи в суспільстві, пов’язане 
з певною сукупністю прав і обов’язків. Соціальні статуси бу-
вають запропоновані і набуті (досягнуті). До першої катего-
рії належать національність, місце народження, соціальне 
походження тощо, до другої — професія, освіта і т. ін.

У будь-якому суспільстві існує певна ієрархія статусів, яка 
є основою його стратифікації. Деякі статуси є престижними, інші — 
навпаки. Престиж — це оцінка суспільством соціальної значущості 
того чи іншого статусу, закріплена в культурі і громадській думці. 
ієрархія статусів формується під впливом двох факторів:
а) реальної корисності тих соціальних функцій, які виконує лю-

дина;
б) системи цінностей, притаманній цьому суспільству.

Якщо престиж будь-яких статусів є необґрунтовано завищеним 
або, навпаки, заниженим, зазвичай кажуть, що порушено рівно-
вагу статусів. Суспільство, в якому спостерігається тенденція до 
втрати цієї рівноваги, не здатне забезпечити своє нормальне функ-
ціонування. Необхідно розрізняти престиж і авторитет. Авторите-
том називають ступінь визнання суспільством гідності особистості, 
конкретної людини.

Соціальний статус особистості насамперед впливає на її пове-
дінку. Знаючи соціальний статус людини, можна легко визначити 
більшість якостей, якими вона володіє, а також передбачити дії, 
до яких вона вдасться. Таку очікувану поведінку людини, асоці-
йовану зі статусом, який вона має, називають соціальною роллю. 
Соціальна роль фактично являє собою певний зразок поведінки, 
визнаний доцільним для людей певного статусу в певному суспіль-
стві. Фактично роль дає зразок, який підказує, як саме слід чинити 
індивіду в тій чи іншій ситуації. Ролі різняться за ступенем форма-
лізації: деякі з них визначені дуже чітко, наприклад, у військових 
організаціях, інші — дуже розпливчасто. Соціальна роль може бу-
ти закріплена за людиною формально (наприклад, у законодавчо-
му акті) або мати неформальний характер.
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Будь-який індивід являє собою відображення всієї сукупності 
суспільних відносин своєї епохи. Тому кожна людина має не одну 
роль, а цілий набір соціальних ролей, які вона відіграє в суспіль-
стві. Їхня сукупність називається рольовою системою. Таке різ-
номаніття соціальних ролей може стати причиною внутрішнього 
конфлікту особистості (у тому випадку, якщо якісь із соціальних 
ролей суперечать одна одній).

Учені пропонують різні класифікації соціальних ролей. До так 
званих основних (базисних) соціальних ролей належать:
а) роль трудівника;
б) роль власника;
в) роль споживача;
г) роль громадянина;
д) роль члена сім’ї.

Однак попри те, що поведінка особистості багато в чому ви-
значається тим статусом, який вона має, і тими ролями, які во-
на грає в суспільстві, особистість, зберігає свою автономію і має 
певну свободу вибору. і хоча в сучасному суспільстві спостеріга-
ється тенденція до уніфікації і стандартизації особистості, однак 
повного її нівелювання, на щастя, не відбувається. індивід має 
можливість обирати з безлічі соціальних статусів і ролей, запро-
понованих йому суспільством, ті, які дають йому змогу найкраще 
реалізувати свої плани, максимально ефективно застосовувати 
власні здібності. На прийняття людиною тієї чи іншої соціальної 
ролі впливають як соціальні умови, так і її біологічні та особис-
тісні особливості (стан здоров’я, стать, вік, темперамент тощо). 
Будь-який рольовий припис визначає лише загальну схему пове-
дінки людини, пропонуючи обрати шляхи його виконання самій 
особистості.

іV. Підсумок уроку

Робота в групах
Для підбиття підсумків уроку клас ділиться на 3 мікрогрупи. 

Учні отримують завдання і готують відповіді.

Завдання 1. Розкрийте зміст поняття «соціальна роль». Назвіть 
ті соціальні ролі, в яких:

1-ша мікрогрупа — виступаєте ви самі;• 
2-га мікрогрупа — виступають ваші батьки;• 
3-тя мікрогрупа — виступають ваші дідусі та бабусі.• 



63Тема 2. Людина та її буття у світі. Урок 17

Завдання 2. Сформулюйте суспільні вимоги до соціальної ролі:
1-ша мікрогрупа — учня;• 
2-га мікрогрупа — батька;• 
3-тя мікрогрупа — пасажира.• 

Завдання 3. Розкрийте зміст поняття «соціальний статус». Які 
компоненти містить це поняття? Який вплив на соціальний статус 
у сучасному суспільстві мають:

1-ша мікрогрупа — професія і кваліфікація;• 
2-га мікрогрупа — матеріальне становище;• 
3-тя мікрогрупа — вік та сімейний стан?• 

Завдання 4. Наведіть приклади соціальних гарантій:
1-ша мікрогрупа — дітям;• 
2-га мікрогрупа — безробітним;• 
3-тя мікрогрупа — пенсіонерам.• 

Завдання 5. Розкрийте зміст поняття «соціальна адаптація». 
Чому виникає необхідність у соціальній адаптації:

1-ша мікрогрупа — у першокласників;• 
2-га мікрогрупа — у п’ятикласників;• 
3-тя мікрогрупа — у дітей, які вперше потрапили до дитячого • 
садка?

Які особистісні компоненти впливають на соціальну адап-
тацію?

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Написати твір-роздум «Яку роль відіграють престиж й автори-

тет у прагненні людини змінити свій соціальний статус?». На-
ведіть приклади з життя.

Урок 17

роль особистості в історичному процесі

мета: ознайомити учнів із поняттями «історичний процес», 
«народ», «натовп», «соціальні групи», «історична особистість»; 
визначити ступінь впливу народу, соціальної групи і особистості 
на історичний процес.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
форма уроку: лекція.
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хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Бесіда
1. Розкрийте зміст поняття «історичний процес». (Історичний 

процес — шлях людства з найдавніших часів до сьогодення. Це 
реальне суспільне життя людей, їхня спільна діяльність, що 
виявляється у взаємозалежних конкретних подіях.)

2. Що є основою історичного процесу? (Основою історичного про-
цесу є події, тобто ті чи інші явища, що тривають або вже від-
булися, факти життя.)

3. Що є суб’єктом і об’єктом історичного процесу? (Об’єктом істо-
ричного процесу називають усю історичну дійсність, суспільне 
життя й діяльність. Суб’єктами історичного процесу назива-
ють учасників історичного процесу: індивідів, їхні організації, 
великих особистостей, соціальні спільноти.)

4. Що є результатом історичної діяльності? (Результатом істо-
ричної діяльності є власне історія.)

5. Хто є учасником історичного процесу? (Народ, особистість, 
 люди.)

ііі. Вивчення нового матеріалу

Роль особистості в історичному процесі �
історія — це складний і багатогранний процес, що має внутріш-

ню логіку і розвивається на основі своїх іманентних законів. Але 
разом із тим історія — продукт діяльності людських індивідів, ко-
жен із яких переслідує свої цілі та інтереси. Таким чином, історія 
являє собою єдність об’єктивного і суб’єктивного, тобто, з одного 
боку, розвивається вона незалежно від волі і бажань людей, а з дру-
гого — вона є їхню історію. Ось чому питання про те, хто все ж таки 
робить історію, завжди перебувало в центрі уваги філософії історії. 
Н. К. Михайлівський стверджував, що вирішальна роль в історії 
належить герою, таким можна вважати «людину, що надихає сво-
їм прикладом масу на добрі або погані, шляхетні або підлі, розум-
ні або безглузді справи». інший російський філософ — П. Л. Лав-
ров — писав, що історію творять особистості, і вони можуть на свій 
розсуд повернути її в будь-який бік. При цьому «прогрес людства 
залежить виключно від особистостей, що критично мислять: без 
них він, без сумніву, неможливий». Оскільки особистості є голов-
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ними двигунами людства, то вони і створюють нові моделі суспіль-
ства, і реалізують їх на практиці. На них покладаються всі споді-
вання з розв’язання складних соціальних та економічних завдань. 
Проте саме їх звинувачували в усьому, якщо суспільство заходило 
у глухий кут. Народ, у свою чергу, сприймався як безлика маса, го-
това йти за своїми лідерами (якщо навіть ці лідери були негідними 
керівниками), а виклад історії обмежувався діяльністю монархів 
і війнами. Причому з приходом нового суверена історію починали 
заново переписувати на догоду новим можновладцям. Уся історія 
зводилась до викладу політичних подій.

Уявлення про те, що саме особистість творить світову історію, 
базувалися на ідеалістичному розумінні розвитку людського сус-
пільства, згідно з яким, ідеї правлять світом. Але оскільки їх роз-
робляють особистості з критичним мисленням або ті, хто стоїть 
при владі, то вони й виступають у ролі детермінанти історичного 
процесу. і справді, на перший погляд здається, що саме особистос-
ті, і передусім державні діячі, творять історію, тому що від їхніх 
дій і вчинків великою мірою залежить її хід. Можна, наприклад, 
сміливо сказати, що Александр Македонський є засновником мо-
гутньої імперії. Не підлягає сумніву й те, що французька імперія 
початку XIX ст. — дітище Наполеона I, оскільки без нього, мабуть, 
не було б такої імперії, а якщо б і була, то утворилася б вона іншим 
шляхом.

Проте ані Александр Македонський, ані Наполеон I не здатні 
були б створити імперію, якби на той час були відсутні відповідні 
соціально-економічні та політичні умови. Тому історичні процеси 
потрібно досліджувати не на рівні видимості, а проникати в їхню 
сутність, виокремлюючи найважливіше, а також вивчаючи повсяк-
денне життя людей, їхню діяльність, тобто все те, що становить дій-
сну історію. Це, зокрема, зробив Маркс, який підійшов до вивчення 
суспільства з матеріалістичних позицій. Він писав, що люди, у пер-
шу чергу, повинні їсти, пити, вдягатися, мати дах над головою, а по-
тім займатися філософськими, художніми, релігійними та іншими 
ідеями й теоріями. Тобто фундаментом суспільства є виробництво 
матеріальних цінностей. Воно не припиняється ні на мить, а якщо 
припиниться, то соціум загине. Отже, матеріальне виробництво — 
база всього історичного процесу і міць будь-якої держави — визна-
чає, насамперед, рівень економічного розвитку суспільства, хоча 
роль неекономічних факторів теж не можна ігнорувати.

Але хто виробляє матеріальні блага? Хто зводить будинки? Хто 
випускає машини, верстати, сіє хліб тощо? Звичайно, люди. Вони 
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працюють день у день, створюють суспільне багатство, передають 
від покоління до покоління засоби виробництва, культуру, тради-
ції, звичаї, моральні норми і принципи, досягнення цивілізації, 
політичні та соціальні інститути. Кожне наступне покоління спи-
рається на результати праці попередніх генерацій, використовує 
їх, щось відкидає, щось запозичує, додає до них нові цінності й пе-
редає наступному поколінню. Так складається єдиний історичний 
процес-континуум, тобто те, що має безперервний характер. Цей 
процес так само природний, але, на відміну від природи, він є ре-
зультатом свідомої діяльності людей.

Таким чином, не особистість, не герой, не суверен, а народ тво-
рить історію.

Традиційно, говорячи про видатних особистостей, мають на ува-
зі політичних і державних діячів (царів, імператорів, вождів) або 
полководців. Однак це надто однобічний підхід для визначення по-
няття «видатна особистість» в історії. Ці люди внаслідок свого соці-
ального становища мали можливість приймати доленосні рішення, 
суттєво впливати на хід історії, політику держави і тому, природно, 
вони потрапляють під визначення поняття видатної особистості. 
Але такими особистостями були й учені, які відіграли виняткову 
роль у науці (Ньютон, Ейнштейн, Гегель, Ломоносов, Маркс і бага-
то інших), діячі літератури і мистецтва. Пушкін, наприклад, є ви-
датною особистістю, бо, хоча не обіймав вищих державних постів, 
але був, за висловом Горького, початком усіх початків, творцем ро-
сійської літературної мови. Хто може заперечувати, що видатний 
композитор усіх часів Моцарт був видатною особистістю? Видатни-
ми особистостями є спортсмени, які зробили значний внесок у роз-
виток спорту. Отже, поняття «видатна особистість» слід тлумачити 
дещо ширше. Спробуймо з’ясувати, кого вважати великою історич-
ною особистістю і які для цього потрібні об’єктивні критерії.

Гегель називає видатних людей героями, бо вони, на його дум-
ку, з’являються вчасно, коли дозрівають необхідні умови для при-
йняття рішучих дій, що мають усесвітньо-історичне значення. Ра-
зом із тим вони мають блискучий розум і розуміють те, що потрібно 
в певний момент суспільству, ставлять за мету те, чого вимагає істо-
рія. Вони краще розуміють суть справи, ніж усі інші люди. Таким 
чином, із точки зору Гегеля, поява видатних людей на історичній 
арені необхідна й неминуча, тому що подальший прогрес суспіль-
ства стає неможливим через накопичення суперечностей між ста-
рим і новим. Видатна людина розв’язує ці суперечності й рятує всіх 
від загибелі. Гегель зазначає, що коли мета досягається, то великі 
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люди «відпадають як лушпиння від зерна. Вони рано помирають, 
як Александр, їх убивають, як Цезаря, або засилають, як Наполео-
на, на острів св. Єлени».

Гегель категорично виступає проти психологічного аналізу ді-
яльності великих людей, проти того, щоб виявляти внутрішні мо-
тиви їхніх учинків. Він критикує тих дослідників, які пояснюють 
дії видатних особистостей їхніми людськими якостями. Так, багато 
хто стверджував, що в Александра Македонського була пристрасть 
до завоювань, прагнення захопити владу будь-якою ціною і тому 
він захопив частину Греції, а потім і Азії.

Проте не можна всю історію зводити лише до «залізної» необ-
хідності й ігнорувати роль випадковості в історії або ж особистих 
рис видатних людей. Тут доцільно пригадати К. Маркса: «Творити 
світову історію було б, звичайно, дуже зручно, якби боротьба від-
бувалась лише за умови непогрішно-сприятливих шансів. З іншого 
боку, історія мала б дуже містичний характер, якби «випадковос-
ті» не відігравали жодної ролі. Ці випадковості стають зазвичай 
складовою частиною в загальному ході розвитку. Але прискорення 
й уповільнення значною мірою залежить від цих “випадків”, серед 
яких фігурує і такий “випадок”, як характер людей, що спочатку 
очолюють рух». Особливо велику роль відіграє характер особистос-
ті у критичні періоди історії. У війні, наприклад, від полководця 
потрібні рішучість, сміливість, уміння швидко оцінити ситуацію, 
оперативно розробити план військових дій. Адже від цього може 
залежати доля бою, врешті-решт, доля армії і держави. Серед іс-
ториків і досі точаться дискусії щодо того, як би склався перебіг 
військових подій під час битви при Ватерлоо, якби Наполеон по-
чувався добре.

Великі люди здійснюють вчинки історичного значення. Вони 
вносять істотні зміни в усі сфери суспільного життя, що стосуються 
всіх верств суспільства. Тому, природно, не всі задоволені їхньою 
діяльністю, адже багато кого з них приносять у жертву в ім’я за-
гальних цілей. Виникає спокуса морального засудження дій вели-
ких людей. Гегель вважає, що такого роду засудження недоречні, 
тому що політичні вчинки засуджуваних мають об’єктивний ха-
рактер, сприяють прогресу людського суспільства і заради цього 
доводиться жертвувати інтересами окремих осіб.

Карл Ясперс вважав, що видатною особистістю є та, «яка від-
чуває свою відповідальність за свободу інших». Державний діяч, 
стверджує німецький філософ, що позбавляє свободи інших, не 
є видатною особистістю. Цезар, на думку Ясперса, не є видатною 
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людиною, оскільки ліквідував республіку і встановив диктатуру. 
Якщо виходити з цієї точки зору, то жоден диктатор не може вва-
жатися великою людиною, бо він завжди обмежує свободу в ім’я 
досягнення спільних цілей. Проте видатними виявляться слабко-
духі й нерішучі суверени, що призводять державу або до кризи, або 
до повного краху. Парадокс історії полягає в тому, що за часів пе-
ребування при владі диктаторів держава зазвичай досягає значних 
економічних і політичних успіхів.

Дрібний політик використовує ситуацію, що склалася, на свою 
користь і нічого не робить для людей. Видатний же політик за та-
ких обставин знаходить рішення, яке підносить людину, робить її 
вільною.

Тож існують різні відповіді на питання про те, кого вважати ве-
ликою особистістю. Дехто більше уваги приділяє історичній необ-
хідності та виконанню завдань усесвітньої ваги, інші — врахуван-
ню громадських інтересів, треті — реалізації свободи. Усі точки 
зору анітрохи не суперечать одна одній за умови, якщо їх розгляда-
ти не абстрактно, а в конкретно-історичній ситуації.

Слід наголосити, що видатними людьми не народжуються. 
Ними стають, як справедливо зазначав Г. Плеханов, за певних іс-
торичних умов. Пушкін не став би Пушкіним, якщо б він вихову-
вався в глухому селі в родині неписьменного і темного селянина. 
Моцарт не став би Моцартом, якби не народився в сім’ї музиканта 
й не отримав блискучої музичної освіти.

Скільки видатних особистостей породила, наприклад, епоха 
Відродження! Але це було не випадково, а неминуче, бо вона вима-
гала титанів і породила титанів. Наполеон став великим саме тому, 
що Франція наприкінці XVIII ст. посіла провідне становище в ду-
ховному і політичному житті Європи, яке їй забезпечила револю-
ція 1789–1794 років. Петро і став великим, тому що Росія початку 
XVIII ст. вимагала великих реформ, які дозволили їй посісти про-
відні позиції в галузі науки, військової справи і т. ін.

Але, щоб стати великою особистістю, зрозуміло, лише істо-
ричних умов недостатньо. Сама людина повинна мати геніальний 
розум, видатні риси, необхідні для виконання великих, важких 
і відповідальних завдань. Вона повинна бути освіченою, рішучою, 
сміливою, твердою, принциповою, бути на голову вищою за своє 
оточення, не боятися ризикувати і брати на себе відповідальність 
за прийняті рішення й доводити їх до кінця. Її діяльність повинна 
мати конструктивний, а не деструктивний характер. Видатна лю-
дина повинна уникати популізму, тобто за будь-яку ціну подоба-
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тися всім і тим самим заробляти дешевий авторитет. Така людина 
не може стати великою особистістю, якщо навіть наявні відповідні 
історичні умови і вона опинилася на чолі процесу. Навпаки, без-
дарний керівник може все знищити, розвалити і залишити народ 
у злиднях.

«Бонапарт великий не своїми словами, промовами і писаннями, 
не любов’ю до свободи, про яку він завжди дбав дуже мало і яку на-
віть і не думав відстоювати; він великий тим, що створив могутню 
державу, закони якої були запозичені багатьма країнами, судові 
палати, школи, потужну, дієву й розумну систему керування, від 
якої ми не відмовилися й донині; він великий тим, що відродив, 
просвітив й упорядкував італію; він великий тим, що вивів Фран-
цію зі стану хаосу і повернув її до порядку, тим, що відновив вівта-
рі, приборкав скажених демагогів… великий тим, що уславив своє 
ім’я і серед диких, і серед цивілізованих народів, тим, що перевер-
шив усіх завойовників, яких знало людство, насамперед, тим, що 
десять років поспіль творив чудеса».

Роль особистості в історії залежить не тільки від історичних об-
ставин, що склалися, але й від того, яке політичне і соціальне ста-
новище вона посідає в суспільстві. Чим вищим є це становище, тим 
вищою є роль особистості, бо тим більше можливостей у неї впли-
вати на хід подій. Якби Петро і не був царем Росії, то він, звичайно, 
не зміг би так суттєво вплинути на її долю.

Ми зосередили свою увагу передусім на державних діячах. Але 
неабиякий внесок у розвиток історичного процесу зробили геніаль-
ні і винятково талановиті особистості, які творили і творять духовні 
цінності у сфері науки, техніки, філософії, літератури, мистецтва, 
релігійної думки і справи. Людство завжди буде шанувати імена 
Геракліта і Демокрита, Платона і Арістотеля, Леонардо да Вінчі 
та Рафаеля, Коперника і Ньютона, Ломоносова, Менделєєва й Ейн-
штейна, Шекспіра і Гете, Пушкіна і Лермонтова, Достоєвського 
і Толстого, Бетховена, Моцарта і Чайковського та багатьох інших. 
Їхня творчість залишила глибокий слід в історії світової культури.

Щоб щось створити, говорив Й. В. Гете, треба чимось бути. Щоб 
бути видатним, потрібно зробити щось видатне, точніше кажучи, 
потрібно вміти робити велике. Ніхто не знає, як люди стають ве-
ликими. Велич людини визначається і природженими задатками, 
і набутими якостями розуму й характеру, і обставинами. Геніаль-
ність нерозлучна з героїзмом. Герої протиставляють свої нові прин-
ципи життя старим звичаям і настановам. Як руйнівники старого, 
вони оголошуються злочинцями і гинуть в ім’я нових ідей.
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Презентація
Виступ учнів із презентацією «Роль особистості в історії».

іV. Підсумок уроку

Бесіда
1. Які основні чинники впливу особистості на історичний процес 

ви можете назвати?
2. У яких історичних подіях ви бачите зростання ролі суб’єктивно-

го чинника в історії?
3. Чи є сенс історичного розвитку?
4. У чому ви бачите плюси і мінуси історичного прогресу?
5. Якими є можливі майбутні шляхи історичного розвитку люд-

ства?
6. Чим поняття «народ» відрізняється від поняття «нація»?
7. Яким чином індивідуальні якості вождя впливають на хід іс-

торії?
8. Наведіть приклади видатних особистостей. Свою відповідь ар-

гументуйте.

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.

Урок 18
Повторювально-узагальнювальний урок за темою 2 
«Людина та її буття у світі»

мета: закріпити й узагальнити вивчений матеріал; сприяти 
взаємозв’язку теоретичних знань та набутих практичних навичок 
за розглянутою темою; виховувати активну життєву позицію.

Тип уроку: урок перевірки знань, умінь і навичок.
форма уроку: тематичне оцінювання.

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. різнорівнева контрольна робота

1-й рівень — репродуктивний
1. Учення про свідомість, феномени та їхній сенс має назву:

А філософія;
Б феноменологія; 
В міфологія.
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2. Чи існує зв’язок між психічним і фізичним у людині?
А Так; 
Б ні.

3. Хто з філософів вважав, що сутність людини визначають її під-
свідомі інстинкти?
А Сократ;
Б З. Фрейд; 
В Арістотель.

4. Кожна людина має свої індивідуальні здібності.
А Так; 
Б ні.

5. Цілісне бачення людиною світу і себе в цьому світі має назву:
А світогляд; 
Б самореалізація;
В самоспостереження.

6. Виникнення людини було закономірним явищем еволюції.
А Так; 
Б ні.

7. Релігія передбачає віру в:
А природні сили;
Б Бога; 
В космічний розум.
Відповідь: 1 Б, 2 А, 3 Б, 4 А, 5 А, 6 А, 7 Б.

2-й рівень — конструктивний
1. Дайте визначення понять:

мінливість;• 
соціалізація;• 
творчість.• 

2. Установіть відповідність між філософами та висловлюваннями, 
що їм належать.

А Сократ 1) Людина — це мисляча істота
Б Декарт 2) Людина є політичною істотою
В Арістотель 3) Пізнай самого себе

3-й рівень — творчий
Заповніть таблицю «Основні гіпотези походження людини».

назва гіпотези Основний зміст своє ставлення до гіпотези

Міфологічна

Релігійна

Еволюційна
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4-й рівень — соціально-орієнтовані запитання  
(одне питання на вибір)

1. Клод Гельвецій уважав, що причин нещастя людей буває дві: те, 
що вони не знають, як мало їм потрібно для щастя, і те, що вони 
не вміють обмежувати своїх бажань. То в чому ж тоді щастя? 
Сформулюйте правила, якими слід керуватися у своєму житті, 
щоб бути справді щасливими.

2. Складіть тези виступу в дискусії «Людина — біологічна чи со-
ціальна істота?».

III. Підсумок уроку

Учитель оцінює роботу учнів, аналізує та коментує її.

IV. Домашнє завдання

Повторити матеріал теми.

Тема 3.  
філОсОфсьКе рОзУміння ДУші, 
свіДОмОсТі і рОзУмУ

Урок 19
Душа та її розуміння

мета: визначити сутність поняття «душа»; розвивати вміння 
аналізувати, порівнювати, робити висновки; розширювати між-
предметні зв’язки.

форма проведення: лекція з елементами дискусії та бесіди.
епіграфи:

Прокинься, не погаси вогню,  
душа сама знайде притулок…

Люби весь світ, люби себе, 
Де люблять, там уже не брешуть!

Віддай людині крихітку себе.  
За це душа поповнюється світлом.

Л. Костенко

хід уроку

і. організаційний момент уроку



73Тема 3. Філософське розуміння душі, свідомості і розуму. Урок 19

іі. мотивація навчальної діяльності

Сьогодні ми з вами поговоримо про душу людини і спробуємо ді-
знатися, чому люди такі різні. Чи можете ви вже зараз пояснити це?

Запалімо свічку.

Бесіда
1. Ми з вами запалюємо свічку. Про що вона вам нагадує?
2. Згадайте, які три частини становлять людину і яким частинам 

свічки їх можна уподібнити? (Тіло, душа і дух. Тіло — віск, ду-
ша — гніт, дух — вогонь.)

3. Що таке Дух? (Дух відрізняє нас від тварин, тому що Господь 
нас створив, вдихнувши в нас Свій Дух, найвищий прояв душі.)

4. Які прояви духу ви знаєте? (Любов, патріотизм, обов’язок.)
5. Які властивості та сили душі ви знаєте і для чого вони нам надані?

Завдяки почуттям ми відчуваємо наш стан і бажання, радість 
і біль іншого, можемо співчувати ближньому; завдяки розуму мо-
жемо думати, міркувати, чи правильно ми чинимо; воля допомагає 
нам робити вчинки, про які ми думаємо, тобто здійснювати наші 
бажання і думки.

совість. У кожній людині закладений моральний закон, а зо-
внішній орієнтир, маяк, критерій правильності нашого внутріш-
нього закону — заповіді, дані нам Богом. Ми часто нехтуємо 
внутрішнім законом і врешті-решт стаємо нездатними ним скорис-
татися.

Наша моральність повинна розвиватися під дією зовнішнього 
і внутрішнього закону.

Запитання
1. Що допомагає нам зрозуміти, правильно ми чинимо чи ні?
2. Звідки людина дізнається, що правильно, а що ні?

ііі. Вивчення нового матеріалу

Душа людини �
Одним із найважливіших понять людської культури є поняття 

«душа». Вислови типу: «зняти тягар із душі», «відпочити душею», 
«душа моя», «віддати Богу душу», «душа—дівчина» та інші давно 
увійшли в мовну культуру нашого народу. Що за цим стоїть? Якою 
є історія цього поняття? Ці питання дедалі частіше ставлять собі 
люди різного віку, професій і соціальних прошарків.

В українській і деяких інших мовах це поняття пов’язується зі 
словом «дихати». Жива людина дихає. Мертва — не дихає, а тому 



74 Усі уроки до курсу «Філософія». 11 клас. Профільний рівень

не живе. Прості спостереження над живими і мертвими людьми уже 
за первісних часів призвели до розуміння, що всередині живої людини 
є щось таке, що робить її живою. Це «щось» отримало назву «душа».

Рідна мова зберегла для нас перше, найдавніше уявлення про 
душу — як частинку повітряної стихії, про спорідненість душі і ди-
хання (порівняйте: душа — дихати — дух — рос. воздух). Той самий 
зв’язок простежується у словах ψυχή («псюхе» — дихання), πνευμα 

(«пневма» — подих, вітер), якими душа позначалася в давньогрець-
кій мові, і в латинських словах anima (душа, повітря) і spiritus (ві-
яння, вдих, дух, душа). Слово «душа» на Русі означало, за визначен-
ням В. Даля, «живу істоту людини», що несе «безплотне тіло духу».

Поруч із поняттям «душа людини» у численних міфах і віру-
ваннях присутнє близьке і споріднене йому поняття «дух» людини. 
Співвідношення цих двох понять може коливатися від їх повного 
розподібнення і до повного злиття. Давньогрецькі філософи Демо-
крит (V ст. до н. е.), Епікур (IV ст. до н. е.) і Лукрецій (I ст. до н. е.) 
вважали, що душа — це матеріально животворний орган, керова-
ний матеріальним началом — духом або, інакше, розумом. Платон 
(V ст. до н. е.) вважав, що саме душа є носієм розуму. Римський по-
ет Ювенал (I–II ст. н. е.) говорив, що творець дав тваринам тільки 
душу, а людям також і дух.

За вченням низки релігій, душа, як і дух, є також у тварин 
і рослин. Давні єгиптяни вірили, що душу мають і боги. Природ-
ні ж об’єкти — гори, озера, річки, ліси, поля, а також космічні ті-
ла, зірки і планети — мають своїх двійників у вигляді духів. Це 
могутні і зазвичай невидимі істоти. Одні з них посилають людям 
блага, інші прагнуть завдати їм шкоди. Ще одна відмінність душі 
від духу полягає в тому, що дух може мати самостійне походження, 
а також з’являтися у вигляді міфологічної істоти, яка перебуває на 
більш низькому рівні міфологічної системи порівняно з божеством. 
Таким чином, тут поняття «дух» ширше, ніж поняття «душа».

іноді ці поняття переходять одне в одне. Так, згідно з віруваннями 
деяких народів, душа після смерті людини стає духом. Наприклад, 
у слов’ян душа померлого перетворювалася на дух — «нав». Подібні 
уявлення сповідують послідовники однієї з найдавніших релігій ін-
дії — джайнізму: за цим віруванням, у момент смерті людини її душа 
звільняється від пут будь-якої матерії і далі існує як дух.

У міру зростання продуктивності праці і соціального розшару-
вання суспільства, духи перетворювалися на богів. В одній зі світо-
вих релігій — християнстві — дух перетворюється на бога, набу-
ває титулу «Бога — Святого Духа» і стає поряд із Богом-Батьком 



75Тема 3. Філософське розуміння душі, свідомості і розуму. Урок 19

і Богом-Сином повноправним членом Святої Трійці, що складає 
своєрідний християнський пантеон. У християнському вченні, 
окрім Бога-Духа, є й поняття про дух людини. Щоправда, воно до-
волі розпливчасте.

Водночас у християнстві і, зокрема, у православ’ї існує думка, 
що душа і дух — поняття різні. «Дух» став приписуватися людині 
деякими християнськими проповідниками під впливом язичниць-
ких вірувань про існування в людини, окрім душі, особливого духу. 
Ще далі пішли теософи, наприклад, Є. П. Блаватська. Вона ствер-
джувала, що крім душі, яку вона називала «астральним тілом», 
у людини є і «вищий, незмінний дух».

Якщо в людини є душа, то де вона знаходиться? Як і в інших 
питаннях, що стосуються душі, тут немає єдиної думки. Кожна ре-
лігія винаходила власну відповідь. Розташування душі в тілі люди-
ни визначалося багатством фантазії того чи іншого народу і рівнем 
його культурного розвитку.

Одні народи вважали, що душа знаходиться в голові, інші помі-
щали її в діафрагму, живіт, печінку, серце. Деякі вважали, що ду-
ша перебуває у волоссі. В обських угрів волосся вважалося місцем 
перебування однієї із чотирьох душ, від наявності якої залежать 
сила і мужність людини. Вмістилищем душі служили навіть… ву-
ха. Так вважали, наприклад, жителі Стародавнього Вавилону.

А от давні євреї вірили, що душа людини перебуває в її крові:  
«…душа кожного тіла кров його» (Левіт, 17. 14). Не відмовиш дав-
нім євреям у логіці — адже разом із кров’ю людина втрачає і життя. 
Звідси висновок: значить, душа справді знаходиться в крові. Ви-
ходячи, мабуть, із тих самих міркувань важливості будь-якої час-
тини тіла для збереження життя, деякі народи, зокрема, ескімоси, 
вважають вмістилищем душі шию, а точніше — шийний хребець.

Оригінальне і, мабуть, дуже давнє уявлення про місце пере-
бування душі можна знайти в тибетців: душа може перебувати як 
у тілі людини, так і… поза ним — у деревах, горах, озерах, тілах 
птахів, тварин тощо. Відтворенням давніх уявлень про перебуван-
ня душі людини поза її тілом є казки, наприклад, відома казка  про 
Кащія Безсмертного, душа якого знаходиться на кінчику голки, 
а та в качиному яйці, яке в качці, і т. д.

іV. Підсумок уроку

У ч и т е л ь. Для підбиття підсумків нашої сьогоднішньої роз-
мови я хочу розповісти вам притчу «Про добру стареньку та її мо-
лоду душу».
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Притча
В однієї доброї, мудрої старенької запитали:
— Бабусю! Ти прожила таке важке життя, а душею залишилася 

молодшою за всіх нас. Чи є в тебе якийсь секрет?
— Є, любі. Усе добре, що мені зробили, я записую у своєму сер-

ці, а все погане — на воді. Якщо б я робила навпаки, серце моє зараз 
було б усе у страшних рубцях, а так воно — рай запашний. Бог дав 
нам дві коштовні здатності: згадувати й забувати. Коли нам роб-
лять добро, вдячність вимагає пам’ятати його, а коли роблять зло, 
любов спонукає забути його.

Запитання
— У чому головний секрет бабусиної душі?

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Підготуватися до дискусії «Чи є свідомість у тварин?»

Уроки 20–21

Поняття і структура свідомості. Функції свідомості.  
розум і проблема штучного інтелекту

мета: визначити сутність та походження свідомості; з’ясувати 
основні ознаки, функції та структуру свідомості; визначити сут-
ність поняття «розум»; ознайомитися з проблемою штучного інте-
лекту в сучасному суспільстві; розвивати вміння аналізувати, по-
рівнювати, робити висновки; розширювати міжпредметні зв’язки.

форма проведення: лекція з елементами дискусії та бесіди.
епіграф: Люди не народжуються, а стають тими, кими вони є. 

К. Гельвецій

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Дискусія за темою: «Чи є свідомість у тварин?»
1. Чи самій лише людині притаманна свідомість?
2. Чим людина відрізняється від тварин?
3. Чи в усіх людей є свідомість?
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ііі. Вивчення нового матеріалу

Усе живе на Землі здатне відтворювати навколишню дійсність, 
але з неоднаковою точністю, що залежить від рівня організації 
нервової системи, зокрема від розвитку головного мозку. Найпро-
стішим організмам притаманна біологічна форма відображення — 
подразливість. Тварини з більш розвиненою нервовою системою 
і головним мозком відбивають предмети як цілісні образи, їм влас-
тиві індивідуальні форми поведінки, які називають навичками. 
Найважливішою властивістю людини, яка виділяє її із природного 
середовища, є наявність свідомості. Свідомість людини — резуль-
тат тривалої еволюції.

Завдання учням
— Проаналізуйте висловлювання К. Маркса «Спосіб, за яким 

існує свідомість та за яким щось існує для неї, це — знання… Щось 
виникає для свідомості настільки, наскільки вона знає це щось». 
Яка ознака свідомості відображена в цьому понятті?

ідеться про важливу ознаку свідомості — контролювати та вдо-
сконалювати процес формування знань.

С в і д о м і с т ь  — це розуміння людиною навколишньо-
го світу, самої себе та інших людей. Вона розвивається під 
впливом різних умов і містить сукупність знань про світ (са-
мосвідомість, можливість діяльності, ставлення до всього, 
що відбувається навколо).

Розгляньмо структуру свідомості. (Див. схему на с. 78)

до історії питання
Питання про свідомість як субстанцію одним із перших у філо-

софії порушив Платон: матеріальний світ дуже мінливий і не може 
розглядатися як першооснова. За часів Середньовіччя розуміння 
свідомості як субстанції (ототожнення з Богом) було тісно пов’язане 
з релігійним світосприйняттям, яке розділило світ на земне (гріш-
не) та божественне (ідеальне). В епоху Відродження було започат-
ковано традицію антропоцентричного методу в розв’язанні цілої 
низки питань, зокрема й питання свідомості, яку почали сприйма-
ти як атрибут людського життя. Розвиток науки у ХіХ–ХХ ст. до-
зволив ширше і глибше вивчити проблему свідомості.

Завдання учням
— Чи може розвиватися людська свідомість у дитини без кон-

тактів із суспільством людей?
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Воля Свідомість Почуття

Пам’ять Мислення Емоції Мотивація

Самосвідомість

Пам’ять Психічний процес закріплення, збереження й від-
творення в мозку людини минулого досвіду

Воля Свідоме і вільне прагнення людини до здійснення 
певної мети, яка є для неї цінністю

Мислення Процес відображення об’єктивної реальності в уяв-
леннях, судженнях, поняттях

Емоції Чуттєва форма оцінного відображення дійсності, 
що виявляється як радість чи смуток, дружелюб-
ність чи гнів

Почуття Психічна форма прояву різноманітних потреб лю-
дини, відображення нею реальної залежності від 
предметів чи умов, необхідних для задоволення 
цих потреб

Мотивація Пробудження активності і діяльності суб’єкта 
(особистості, соціальної групи, спільноти людей), 
пов’язане з прагненням задовольнити певні по-
треби

Аналізуючи відповіді, аргументи учнів, робимо висновок, що 
індивідуальна свідомість — результат спілкування людей. Спілку-
вання — це не тільки індивідуальний акт, але й суспільний. Дове-
діть, чому це так.

С а м о с в і д о м і с т ь  — рефлекторна (відтворювальна) сві-
домість, за допомогою якої людина конкретно усвідомлює 
себе у своїх власних розумових діях і станах. Самосвідо-
мість є усвідомленням особою самої себе на відміну від ото-
чення — інших суб’єктів і світу взагалі.

Дитина далеко не одразу усвідомлює себе як Я; протягом перших 
років вона постійно називає себе на ім’я — так, як називають її люди, 
що її оточують; вона спочатку існує для самої себе швидше як об’єкт 
для інших людей, аніж як самостійний стосовно них суб’єкт.

Юність вважається періодом підвищеної самосвідомості. Осо-
ба з хронічною схильністю до самосвідомості може бути сором’яз-
ливою, або інтровертною. Переживаючи самосвідомість, людина 
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усвідомлює навіть найменші зі своїх учинків. Таке усвідомлення 
може порушити здатність особи виконувати складні вчинки. На-
приклад, піаніст може втратити впевненість і навіть здатність ви-
конання в момент, коли він помічає публіку. Як тільки самосві-
домість згасне, людина може відновити здатність виконання, «не 
гублячись» у надмірному самоусвідомленні.

Розуміння свідомості у психології �
У психології самосвідомість розуміють як психічне явище, усві-

домлення людиною себе як суб’єкта діяльності, в результаті якої 
уявлення людини про саму себе складаються в уявний образ «Я».

На відміну від самообізнаності, самосвідомість доволі часто пере-
творюється на проблему. Вона часто асоціюється із сором’язливістю 
і збентеженістю і може вплинути на самооцінку. У позитивно-
му контексті вона може вплинути на розвиток індивідуальності, 
оскільки в разі високої самосвідомості люди часто найближче під-
ходять до пізнання себе. Самосвідомість упливає на людей різною 
мірою, оскільки деякі люди є постійно самоспостережливі чи само-
зайняті, а інші цілком забувають про себе.

Психологи розрізняють два види самосвідомості — особисту 
і громадську. Особиста самосвідомість є схильністю внутрішньо 
розглядати самого себе і свої відчуття. Громадська самосвідомість 
є усвідомленням себе з точки зору інших. Такий вид самосвідомос-
ті може мати результатом самоспостереження і суспільну тривогу. 
Як особиста, так і громадська самосвідомість розглядаються як ри-
си особистості, які залишаються порівняно стабільними з плином 
часу, але вони не є співвідносними.

У межах соціальних наук використовують також терміни «на-
ціональна самосвідомість», «етнічна самосвідомість», «класова 
самосвідомість», що означають усвідомлення членами групи наяв-
ності цієї групи, її особливостей і цілей у суспільстві.

Різні рівні самосвідомості впливають на поведінку, оскільки 
для людей є звичним діяти по-іншому, коли вони «губляться в на-
товпі». Споглядання себе перед дзеркалом може тимчасово підви-
щити самосвідомість.

Розуміння свідомості у філософії �
У філософії самосвідомість є усвідомленням самого себе, реф-

лексія свідомості відносно себе. Самосвідомість одночасно розу-
міють і як акт (дію) рефлексії усвідомлення себе, і як результат 
такої рефлексії — знання себе. Самосвідомість є умовою того, що 
свідомість зберігає себе в часі — утримує себе як одна й та сама 
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 свідомість. При цьому кажуть про єдність самосвідомості. У свою 
чергу єдність самосвідомості є умовою будь-якої єдності у світі (за 
Кантом). У суто філософському значенні свідомість існує завжди — 
вона не може ані розпочатися, ані припинитися, оскільки вона ро-
зуміється як умова конституювання світу, як спосіб буття і данос-
ті світу. Відповідно до цього, самосвідомість розуміють як єдність 
суб’єкта, що лежить в основі будь-якої свідомості.

Свідомість, мова і спілкування �
С п і л к у в а н н я  — складний процес взаємодії між людь-
ми, що полягає в обміні інформацією, а також у сприйнятті 
і розумінні партнерами один одного. Суб’єктами спілкуван-
ня є живі істоти, люди. У принципі спілкування характерне 
для будь-яких живих істот, але лише на рівні людини про-
цес спілкування стає усвідомленим, зв’язаним вербальним 
і невербальним актами. Людина, що передає інформацію, 
називається к о м у н і к а т о р о м; той, хто її отримує, — р е -
ц и п і є н т о м.

У спілкуванні можна виділити кілька аспектів: зміст, мету і за-
соби. Розгляньмо їх докладніше.

З м і с т  с п і л к у в а н н я  — інформація, що в міжіндивіду-
альних контактах передається від однієї живої істоти іншій. 

Це можуть бути відомості про внутрішній (емоційний і т. ін.) 
стан суб’єкта, про обстановку в зовнішньому середовищі. Най-
більш різноманітний зміст інформації передається в разі, якщо 
суб’єктами спілкування є люди.

М е т а  с п і л к у в а н н я  — відповідає на запитання: «За-
ради чого істота вступає в акт спілкування?». Тут діє той 
самий принцип, що вже згадувався в пункті про зміст спіл-
кування. 

У тварин мета спілкування не виходить зазвичай за межі ак-
туальних для них біологічних потреб. У людини ж ці цілі можуть 
бути дуже різноманітними й полягати в задоволенні соціальних, 
культурних, творчих, пізнавальних, естетичних і багатьох інших 
потреб.

З а с о б и  с п і л к у в а н н я  — засоби кодування, передання, 
опрацювання і розшифрування інформації, що передається 
в процесі спілкування від однієї істоти до іншої. 
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К о д у в а н н я  і н ф о р м а ц і ї  — це спосіб її передання. 

інформація між людьми може передаватися за допомогою орга-
нів чуття, мови та інших знакових систем, писемності, технічних 
засобів запису і збереження інформації.

Мова — це не тільки спосіб порозуміння між людьми. У мові на-
ція кодує всю свою історію, багатовіковий досвід, здобутки культу-
ри, духовну самобутність.

Мова для кожного народу стає ніби другою природою, що ото-
чує його, живе з ним усюди й завжди. Без неї, як і без сонця, повіт-
ря, рослин, людина не може існувати. Як великим нещастям обер-
тається нищення природи, так і боляче б’є по народові зречення 
рідної мови чи навіть неповага до неї, що є рівноцінною неповазі до 
батька й матері.

Мова передається генетично з роду в рід, від дідів і прадідів ону-
кам. Павло Мовчан писав: «Мова — це п’ята ефірна стихія, яка об-
лягає національний простір, і зменшення її сфери призводить до 
утворень своєрідних озонних отворів, через які вривається чорна 
енергія, що деморалізує народ…

Мова — це певним чином і антропологія. Зміна мови не може 
не позначатись на зміні антропологічного типу. Зменшується обсяг 
пам’яті, відповідно, зазнають змін і півкулі мозку. Якщо замість 
40 найменувань криги у балкарців чи 30 назв снігу в ненців ужи-
вається лише одна — просто «сніг», і просто «крига», то, зрозуміла 
річ, це не може не позначитись на всіх параметрах того чи того ге-
нотипу».

Спілкування — найважливіша функція мови. Вона є універ-
сальним засобом обміну інформацією в просторі і часі. Комуніка-
тивній функції підпорядковані інші її функції, зокрема експресив-
на. Полягає вона в тому, що саме завдяки мові ми виражаємо свій 
внутрішній світ, репрезентуємо себе з тим, для того спілкуємося. 
«Говори — я тебе побачу», — стверджували античні мудреці.

Людина, що досконало володіє мовою, найкраще може себе по-
казати, розкрити свій духовний світ через спілкування. Мова ви-
конує мислетворчу функцію. Українська мова, як і будь-яка інша, 
є засобом формування думки. Адже вільним володіння мовою вва-
жається тоді, коли людина мислить і говорить цією мовою одночас-
но. Додамо, що мислення відбувається у формі тієї мови, якою ми 
найкраще володіємо, тобто рідної. Отже, сам процес мислення має 
національну специфіку, яка зумовлена національним характером. 
Доречними є слова Г. Гегеля: «Коли всі мислять однаково, значить, 
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ніхто не мислить». Оригінальність нашого мислення залежить від 
знання мови і здатності користуватися нею під час думання.

Тарас Шевченко був переконаний, що поки жива мова в устах 
народу, доти живий і народ, що нема насильства більш нестерп-
ного, як те, яке прагне відняти в народу спадщину, створену чис-
ленними поколіннями його предків. Ці Кобзареві думки перегуку-
ються з роздумами визначного педагога К. Ушинського: «Відберіть 
у народу все — і він усе може повернути; але відберіть мову — і він 
ніколи вже більш не створить її; вимерла мова в устах народу — ви-
мер і народ. Та якщо людська душа здригається перед убивством 
однієї недовговічної людини, то що ж повинна почувати вона, зазі-
хаючи на життя багатовікової особистості народу?».

Розум і проблема штучного інтелекту �
Проблема штучного інтелекту належить до групи «хронічних» 

проблем, розв’язання яких насправді не є необхідним для вижи-
вання людства. Основною рушійною силою на сучасному етапі 
є наукова цікавість. Минули ті часи, коли створення повноцінного 
штучного інтелекту вважалось цілком здійсненною метою, досяг-
нення якої за порівняно невеликих капіталовкладень обіцяло до-
сягти кардинальних економічних та військових переваг.

Розробка проблеми хоча й не наблизила нас до створення діючо-
го штучного інтелекту, проте стимулювала розвиток багатьох галу-
зей практичної науки і справила значний вплив на процес пізнання 
людиною себе як мислячої істоти. Зокрема, збагатилися наші зна-
ння принципів роботи мозку, його фундаментальних механізмів 
та молекулярної природи. Прямим розвитком цієї сфери знання 
повинно бути розумне керування мозком у майбутньому, а також 
використання законів його діяльності для конструювання різнома-
нітних механізмів, що складають основу технічного прогресу в на-
шу епоху.

Коли один із журналістів спитав «батька кібернетики» Нор-
берта Вінера, чи припускає він можливість, що високоорганізова-
ні «інтелектуальні машини» зможуть у майбутньому поневолити 
людство, Вінер не без іронії відповів: «Якщо це і станеться, то тіль-
ки з вини людини…». і питання, і відповідь наголошують на акту-
альності проблеми штучного і природного інтелекту.

Річ у тім, що деякі кібернетики вважають, що можна змоде-
лювати і навіть створити машини, які за своїми інтелектуальними 
якостями перевершать людину. Такі сподівання поширені серед 
фізиків, математиків, електронників.
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Попри важливість проблеми штучного інтелекту, перехід від 
вивчення фундаментальних проблем мозкової діяльності на рівні 
інтелекту до використання результатів досліджень у технічній кі-
бернетиці поки що наражається на серйозні перешкоди: відсутня 
повна модель штучного інтелекту, яка б відповідала сучасним уяв-
ленням про діяльність мозку за природних умов.

Проблема природного і штучного інтелекту ставить перед на-
ми також низку питань філософського характеру. Справді, теза 
матеріалістичної філософії — «матерія первинна, свідомість вто-
ринна» — встановлює органічний зв’язок між цими феноменами, 
оскільки ми знаємо, що неорганічний світ існував задовго до появи 
життя на нашій планеті, і значить, інтелект повинен був неодмінно 
відобразити закони неорганічного світу і «вписатися» в них. Але 
якщо це так, то всі властивості інтелекту повинні були розвину-
тися на базі попередніх органічних форм і, природно, мають бути 
пристосовані оперувати об’єктами зовнішнього світу.

інакше кажучи, природний інтелект (у примітивній формі — 
інтелект тварин і у вищій формі — інтелект людини) неодмінно 
повинен діяти на основі процесів і механізмів, які об’єктивно під-
даються пізнанню.

Розглядаючи це питання у філософському аспекті, ми можемо 
сказати, що вивчення штучного інтелекту є одним із найважливі-
ших етапів пізнання матеріальної природи психічних явищ. Зрозу-
міло, що сподіватися на створення штучного інтелекту можна тіль-
ки після створення досить солідного «концептуального містка», 
який дасть можливість максимально застосувати наші практичні 
знання принципів роботи мозку.

історія досліджень у галузі штучного інтелекту на сьогодні ви-
глядає різноманітною і повчальною. Тут були і злети, і розчаруван-
ня. Нестримний оптимізм змінювався обережною розважливістю. 
Багато вчених присвятили своє життя вивченню проблеми інтелек-
ту, навіть не домовившись про його зміст, але так і не змогли дати 
відповіді на найважливіші запитання: «Що таке свідомість? Чи 
можливий інтелект без свідомості?»

З’ясувалось, що найскладніше — це не розміщення знань у ма-
шині, а видобування їх із людини. Вивчення природних мов та спо-
собів подання знань у людській свідомості також збагатили наші 
знання про себе. Проблема штучного інтелекту виявилась суто ан-
тропологічною. і хоча сучасний еволюційний підхід розглядає люд-
ський інтелект лише як окремий випадок інтелекту взагалі, наша 
власна свідомість залишається тим єдиним доступним  мірилом, 
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тим еталоном, за яким ми будемо завжди оцінювати успіхи в моде-
люванні інтелекту.

У зв’язку з проблемою штучного інтелекту розвинулись та 
отримали новий поштовх багато наук. інформатика змінила наші 
уявлення про інтелект та інтелектуальні засоби праці, так і не дав-
ши остаточних відповідей на філософські питання. Комп’ютери до-
зволили людині дізнатися про себе більше, ніж про комп’ютер.

Спроби створення штучного інтелекту дозволили навчити ма-
шини розпізнавати образи, маніпулювати інформацією і базами 
знань, підтримувати спілкування з людиною.

Бесіда
1. Як пов’язані між собою свідомість та самосвідомість?
2. Як виникає самосвідомість?
3. Що ви думаєте про свою самосвідомість?
4. Чи пов’язані між собою самосвідомість і самопочуття?
5. Спробуйте за допомогою міміки та жестів виразити своє само-

почуття.
6. Який зв’язок ви бачите між мовою і свідомістю?
7. Які проблеми розвитку штучного інтелекту ви можете виді-

лити?

іV. Підсумок уроку

Повернімося до епіграфу уроку — слів К. Гельвеція. Як ви їх 
розумієте? Яке значення має свідомість у житті людини?

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Наведіть приклади несвідомої поведінки.
3. Чи правильним є вислів «Він вчинив несвідомо»?

Урок 22
суспільна свідомість та її структура

мета: ознайомити учнів із поняттям «суспільна свідомість»; 
розкрити основні поняття з теми (емоції, мислення, воля, надсвідо-
мість, інтуїція); ознайомити учнів зі структурою суспільної свідо-
мості; розвивати вміння формувати особисті судження та аргумен-
ти з проблеми.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
форма проведення: лекція з елементами бесіди.
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хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Бесіда
1. За яких умов виникає свідомість?
2. Якщо ми будемо спостерігати за дітьми різного віку, яку від-

мінність у їхній свідомості ми побачимо?

ііі. Вивчення нового матеріалу

Людська свідомість існує у формі думок, цілей, норм тощо, 
в яких знаходять своє відображення різноманітні предмети та їхні 
властивості, а також відношення між ними. Окрім того, свідомість 
нерозривно пов’язана з мовою. Наші думки втілюються у словах та 
мовних конструкціях, завдяки мові вони можуть зберігатися й пе-
редаватися іншим людям. Сприймаючи слова або речення, сказані 
або написані кимось, людина знову перетворює їх на форми своєї 
свідомості. Нарешті, свідомість може існувати у формі не лише ін-
дивідуальної свідомості, тобто у формі понять, ідей якоїсь конкрет-
ної людини, але й у формі групової (наприклад, національної чи 
класової) та суспільної свідомості.

Завдання
— Органом, за допомогою якого людина здійснює свідоме відо-

браження дійсності, є мозок. Доведіть, чи цього достатньо, щоб ви-
никла свідомість.

Справді, для розвитку свідомості людина повинна жити серед 
людей, постійно спілкуватися з ними, займатися різними вида-
ми діяльності. Це означає, що свідомість може розвиватися лише 
в суспільстві.

Багатогранність духовного життя суспільства містить такі 
складники: духовне виробництво, суспільна свідомість і духовна 
культура.

С у с п і л ь н а  с в і д о м і с т ь  є сукупністю ідеальних форм 
(понять, суджень, поглядів, почуттів, ідей, уявлень, теорій), 
які охоплюють і відтворюють суспільне буття, вироблені 
людством у процесі освоєння природи і соціальної історії.

Суспільна свідомість, таким чином, не тільки відбиває суспіль-
не буття, а й творить його, здійснюючи випереджувальну, прогнос-
тичну функцію щодо суспільного буття.
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Суспільна свідомість може існувати тільки тоді, коли є кон-
кретні її носії — людина, соціальні групи, спільноти, конкретні 
особистості та інші суб’єкти. Без основних носіїв суспільної свідо-
мості — конкретних людей — вона неможлива. Тому суспільна сві-
домість здатна існувати й повноцінно функціонувати тільки в інди-
відуальному, тобто через індивідуальну свідомість, що є духовним 
світом кожної конкретної особистості, її поглядами, почуттями, 
уявленнями, настроями.

Суспільна та індивідуальна свідомість перебувають у діалек-
тичній єдності, оскільки мають спільне джерело — буття людей, 
в основі якого лежить практика. Разом із тим, діалектична єдність 
суспільної та індивідуальної свідомості не означає їхньої абсолют-
ної ідентичності. індивідуальна свідомість більш конкретна, бага-
тогранна, ніж суспільна. Вона містить неповторні, притаманні ли-
ше цій людині особливості, що формуються на основі специфічних 
особливостей її конкретного буття. Важливим є врахування тієї 
обставини, що свідомість індивіда — це не тільки знання, а й став-
лення до буття, до діяльності і до самої свідомості. З іншого боку, 
суспільна свідомість — це не просто арифметична сума індивіду-
альних свідомостей, а нова якість. Суспільна свідомість, порівняно 
з індивідуальною, відбиває об’єктивну дійсність глибше, повніше, 
а отже, і багатше. Вона абстрагується від тих чи інших конкретних 
характеристик, властивостей індивідуальної свідомості, вбираючи 
в себе найбільш значуще, суттєве. Таким чином, суспільна свідо-
мість ніби підноситься над свідомістю індивідів. Проте зазначене не 
передбачає нівелювання свідомості індивіда. Навпаки, урахування 
специфіки індивідуальної свідомості, її багатогранності, неповтор-
ності всього того, що становить сутність духовності особистості, 
є надзвичайно важливою умовою формування і розвитку цінностей 
духовної культури (див. схему на с. 87).

Залежно від способу ставлення до світу утворюються форми 
суспільної свідомості: мистецтво, мораль, релігія, наука, право, 
ідеологія.

Розгляньмо коротко зміст цих та інших форм суспільної свідо-
мості.

У кожному суспільстві, окрім первісного, найважливішою фор-
мою суспільної свідомості є політична свідомість як відображення 
політичних відносин, політичної діяльності, що відбувається в сус-
пільстві. Вона є сукупністю ідей, поглядів, учень, політичних наста-
нов, тих чи інших методів, за допомогою яких обґрунтовуються і вті-
люються в життя політичні інтереси суб’єктів суспільних процесів.
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Суспільна свідомість

Буденна 
 свідомість

Теоретична 
свідомість

ідеологія
Суспільна 

 психологія

Сукупність 
конкретних 
умов життє-
діяльності 
людей. Роз-
вивається на 
основі їхнього 
повсякденного 
досвіду, охо-
плює об’єкт 
відображення, 
як правило, 
з неприхова-
ної, очевидної 
сторони. Тому 
відображення 
дійсності шля-
хом буденної 
свідомості 
суперечли-
ве. Містить 
знання про 
об’єктивні 
процеси, по-
гляди, настрої, 
почуття, тра-
диції, волю

Теоретична 
свідомість ви-
ходить за межі 
емпіричних 
умов буття, 
виступає у ви-
гляді певної 
системи по-
глядів, прагне 
проникнути 
в саму сут-
ність явищ 
об’єктивної 
дійсності, 
розкрити за-
кономірності 
їхнього розви-
тку та функці-
онування. Во-
на спрямована 
на виявлення 
найсуттєві-
ших ознак роз-
витку суспіль-
ного життя

У перекладі 
з грець-
кої — вчен-
ня про 
ідею. За 
загальним 
змістом — 
структу-
рована 
система 
визначених 
(здебіль-
шого по-
літичних, 
соціальних 
або суспіль-
них), чітко 
сформульо-
ваних по-
ложень та 
ідей

Сукупність емо-
ційних станів 
соціальних груп, 
їхніх переживань 
і світовідчуттів, 
їхніх радощів 
і турбот, ритуалів 
і традицій. У сус-
пільній психоло-
гії вкорінені мо-
тиви економічної, 
політичної і мо-
ральної поведін-
ки, прихильність 
людей до певного 
способу життя 
й соціально-
економічних 
стандартів. 
Але в ній наявні 
й безпосеред-
ні реакції груп 
чи спільнот 
на економіч-
ні, соціально-
політичні та 
культурні події

Суттєву роль у життєдіяльності суспільства відіграє право-
ва свідомість як сукупність знань, поглядів на юридичні права та 
норми, що регулюють поведінку людей у суспільстві. Вона тісно 
пов’язана з правовими нормами та законами, відповідно до панів-
них уявлень про законність, порядок, справедливість.

із правовою свідомістю пов’язана інша форма суспільної сві-
домості — моральна свідомість. Мораль є сукупністю, системою 
норм, правил поведінки людей у суспільстві. На відміну від право-
вих норм, норми моралі не закріплені в юридичних законах, а регу-
люються в суспільстві силою громадської думки.
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Важливе місце належить естетичній свідомості, яка відбиває 
життя в художніх образах. На відміну від наукового пізнання, що 
відображає буття у формі логічних понять і теорій, естетична свідо-
мість відбиває його в конкретній чуттєво-наочній формі, художніх 
образах, які впливають на наші органи чуття, зумовлюють певну 
емоційну реакцію, оцінку.

Важливе місце в духовному житті суспільства посідає релігія, 
а також релігійна свідомість. Вона охоплює релігійну ідеологію — 
більш чи менш струнку систему релігійних ідей, поглядів на світ, 
яка розробляється, як правило, теологами, та релігійну психоло-
гію, яка складається головним чином стихійно, включає в себе 
несистематизовані релігійні почуття, настрої, звичаї, уявлення, 
пов’язані з вірою в надприродне.

економічна свідомість є продуктом усвідомлення людьми еко-
номічних умов життя, діяльності та відносин у вигляді економіч-
них ідей та поглядів, теорій та концепцій, інших духовних утво-
рень, що відображають ставлення до економічної дійсності.

екологічна свідомість є відбиттям екологічної ситуації в кож-
ній країні та в глобальному масштабі, розумінням необхідності 
переходу від «панування» над природою до розумного до неї став-
лення. Її формування на сьогодні — одне з найголовніших завдань 
діяльності вчених, засобів масової інформації, навчальних за-
кладів.

історична свідомість — це усвідомлення минулого та його впли-
ву на сьогодення і через нього — на майбутнє. Вона є важливим чин-
ником формування самосвідомості народу й людини, патріо тизму, 
національної гідності тощо.

Про філософію як форму суспільної свідомості йдеться від са-
мого початку її вивчення, перш за все, як теоретичну основу світо-
гляду людини й суспільства.

Отже, суспільна свідомість як складне соціально-духовне утво-
рення і соціальне явище, необхідність її формування та розвитку 
за сучасних умов якісних перетворень у країні та світі зумовили 
її важливу роль у духовному житті суспільства. Як найважливі-
ший елемент духовного виробництва, суспільна свідомість суттєво 
впливає як на духовне життя суспільства, так і на всі сфери сус-
пільних відносин. Від зрілості свідомості значною мірою залежить 
зрілість суспільства загалом, динамізм процесу утвердження йо-
го прогресу та свободи. Отже, ускладнення процесів суспільного 
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розвитку, посилення їх динамізму, перехід до нових форм життя 
вимагає підвищення творчої активності людей. Ця активність по-
винна бути глибоко усвідомленою, спиратися на чіткі цілі і пере-
конання. Таким чином, зростає роль і значення всіх рівнів і форм 
суспільної свідомості, через які відбувається осмислення різнома-
нітних явищ і процесів суспільного життя і формуються способи 
активного впливу на них. Особливо актуальним це є для сучасного 
українського суспільства.

Завдання
Опрацювати наведені визначення та з’ясувати, про які форми 

суспільної свідомості йдеться.
1. Форма людської діяльності, художня творчість, яка проявля-

ється в різних видах — живописі, архітектурі, скульптурі, лі-
тературі, музиці. (Мистецтво)

2. Сукупність уявлень, які спираються на віру в надприродні сили 
та істот (богів, духів), які є предметом поклоніння. (Релігія)

3. Сфера духовної діяльності людини, спрямована на опрацюван-
ня та теоретичну систематизацію об’єктивних знань про дій-
сність, про закономірності розвитку природи, суспільства та 
мислення. (Наука)

4. Система принципів та норм, які можуть здійснювати духовний 
вплив на поведінку людей, слугують ідеалом людяності, гуман-
ності, гуманістичної перспективи розвитку суспільства. (Нор-
ми моралі)

5. Система загальнообов’язкових соціальних норм, які охороня-
ються державою (Норми права)

іV. Підсумок уроку

Бліц-опитування
1. Що нового я дізнався, вивчивши тему?
2. Про що я хотів би дізнатися більше із цієї теми?

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. На якій особливості свідомості наголошував Кант, говорячи, 

що уявлення про яблуко не має ні ваги, ні смаку, поняття зем-
летрусу не може зруйнувати місто, а талер у кишені і талер 
у голові — не те саме? Сформулюйте цю особливість своїми сло-
вами.
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Уроки 23–24

Поняття світогляду. ідеологія і суспільна психологія

мета: сформувати уявлення про світогляд; визначити види та 
структуру світогляду; з’ясувати значення світогляду в житті люди-
ни; розвивати вміння формувати свій погляд на проблему.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
форма проведення:  шкільна лекція з елементами розгорнутої 

бесіди та опорою на схематичні матеріали.

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Визначальним фактором розвитку особистості є становлення її 
самосвідомості, усвідомлення нею своєї окремішності, свого «Я» 
і водночас своєї причетності до людства й світу взагалі. Найвищою 
формою особистої самосвідомості є світогляд.

Повідомлення теми та завдань уроку.

ііі. Вивчення нового матеріалу

Учитель пропонує учням дати визначення поняття «світогляд», 
а потім з’ясовує разом із ними його особливості.

С в і т о г л я д  — це соціально-історичний феномен, який 
виник із появою людського суспільства, в процесі реалізації 
найважливіших суспільних потреб. Світогляд — це процес 
самовизначення людини щодо її місця у світі та відносин із 
ним.

У Стародавній Греції існував міф про прекрасного юнака Нар-
циса. Хто пам’ятає цей міф?

миф про нарциса
Одного разу побачивши своє відображення у воді, Нарцис був 

такий зачарований своєю красою, що не міг ні на мить відвести 
очей від свого обличчя, через що й помер, перетворившись згодом 
на квітку.

Про що цей міф? Дехто вважає, що основна думка цього міфу 
відбиває інтерес людини до самої себе. Справді, кожен із нас, до-
сягнувши певного віку, починає цікавитися собою. Кожен хоче 
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відповісти на питання: «Хто я? Який я?» Відповіді ми знаходимо, 
як правило, спостерігаючи за людьми, що нас оточують, із їхньої 
реакції ми судимо про те, які ми самі.

Деякі люди потрапляють у ситуацію гидкого каченяти з казки 
Андерсена. Усі гнали каченя, відштовхували його. «Невже я такий 
огидний?» — думало каченя. Думаю, кожен із вас пам’ятає, чим 
закінчилася ця історія?

Таким чином, із часом людина починає порівнювати себе з ін-
шими, замислюватися над тим, що таке людина взагалі.

Запитання

1. Навіщо ми приходимо у цей світ?
2. У чому полягає призначення людини?
3. Що являє собою світ, у якому живе людина?
4. Яке місце посідає людина в цьому світі?
5. Хто ми? Які ми? Навіщо ми існуємо?

Ці питання називають вічними. Чому, як ви вважаєте?

Приклад відповіді: з наукової точки зору ці питання ніколи не 
можуть бути розв’язаними. Світ і людина постійно змінюються, 
а значить, змінюються й уявлення людей про світ і про людину.

висновок. Усі знання та уявлення людини про саму себе назива-
ються самосвідомістю.

Самосвідомість має декілька рівнів:

1. Нечіткі уявлення про себе

2. Глибоке розуміння себе 3. Світогляд

Перший рівень найбільш елементарний, він виходить з оцінки 
людини іншими людьми. На другому рівні починається глибоке 
розуміння самого себе, свого місця в суспільстві. Третій рівень най-
більш складний і називається с в і т о г л я д о м.

То що ж таке світогляд? існує кілька його визначень. Дуже час-
то з поняттям «світогляд» ототожнюють такі поняття, як «світо-
розуміння», світосприймання», «світовідчуття», «світобачення». 
Але вони відмінні від поняття «світогляд».

Завдання

— Користуючись словником, з’ясуймо зміст цих понять, знайді-
мо відмінності та спробуймо сформулювати поняття «світогляд».
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Сторінками словника

Поняття зміст поняття на основі чого формується

Світо-
сприйняття

Сприймання людиною 
навколишнього світу, 
дійсності. Сукупність 
думок, почуттів людини 
як реакція на навколиш-
ній світ

Формується на основі цін-
ностей (щастя, любов, іс-
тина, краса, добро, свобода, 
справедливість)

Світо-
відчування

Сприймання людиною 
навколишнього світу, 
дійсності, яке виявляєть-
ся в почуттях, учинках, 
настроях

Формується на основі досві-
ду (індивідуального, групо-
вого, сімейного, етнічного, 
суспільного)

Світорозуміння Сукупність поглядів на 
світ, розуміння світу, 
дійсності

Формується на основі знань

Світобачення Сприйняття навколиш-
нього світу

Формується на основі прин-
ципів антропоцентризму, гу-
манізму, монізму, дуалізму, 
плюралізму, скептицизму, 
догматизму

Таким чином, с в і т о г л я д  — це сукупність знань та уяв-
лень про світ та людину, про відносини між ними. 

У Стародавній індії набуття світогляду трактувалося як друге 
народження. Вважали, що вперше людина народжується, коли 
приходить у світ, коли починається її фізичне існування, вдруге — 
коли народжується духовно. Пізніше людей, які мали власний сві-
тогляд, називали мудрецями.

Запитання
—  У чому полягає значення світогляду?

Спробуймо зробити висновок. У реальній дійсності світогляд 
формується у свідомості конкретних людей. Він використовуєть-
ся як особистістю для своїх цілей, так і соціальними групами як 
загальні погляди на життя. Структура світогляду доволі складна 
(див. схему на с. 93).

Безперечно, процес формування переконань складний і трива-
лий. Готових переконань не можна випросити в добрих сусідів, ку-
пити в книжковому магазині. Ці знання можуть передаватися з по-
коління в покоління, власні переконання кожна людина формує, 
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сТрУКТУра свіТОГляДУ

Світогляд

Узагальнені  
знання  

(наукові, життєві, 
професійні знання)

Принципи 
(справи 

та вчинки 
людини)

Переконання 
(переконливі 
знання, які 
має людина)

Цінності 
(духовні, 

етичні 
ідеали)

ідея

насамперед, сама. Світогляд, як і все життя суспільства, має істо-
ричний характер. Виникнення світогляду пов’язують із процесом 
формування першої форми людської спільноти. Світогляд виділив 
людину із сукупності інших живих істот.

Структура світогляду органічно зумовлює його функції.

функція тлумачення, розуміння світу
Вона є однією з найважливіших, оскільки покликана розтлу-

мачити людині світ, описати його доступною, зрозумілою мовою. 
Адже світогляд — це світорозуміння. Людина може безпечно жити 
тільки в тому середовищі, світі, який вона розуміє. У світі, що не 
узгоджується з її уявленнями, недоступному для розуміння, непід-
датному для тлумачення, жити важко, а для багатьох людей — не-
можливо. Навіть анімізм, найбільш примітивний світогляд наших 
далеких предків, одухотворюючи навколишню природу, був спря-
мований на те, щоб зробити її зрозумілою та близькою, спорідне-
ною людині. Психологи довели, що людина нерідко може задоволь-
нятися навіть надуманими, неточними поясненнями, але втрачає 
впевненість, рівновагу, дезорієнтується, стикаючись із незрозумі-
лими явищами. Розум конфліктує з тим, що недоступне можли-
востям його сприйняття. із цієї причини піфагорійці тривалий час 
приховували відкриті ними ірраціональні величини в математиці.

Проте трапляється, що світогляд ґрунтується на тому, що розу-
му не все підвладне, що існують глибинні таємниці буття, які не-
можливо збагнути розумом. Психологи, наприклад, стверджують 
про притаманне людині прагнення до дива, чогось незвичайного; 
що багатьом людям нецікаво жити в достеменно зрозумілому світі. 
Цим породжена віра в НЛО, екстрасенсорику тощо.

Світогляд як світорозуміння може бути раціоналістичним — 
таким, що визнає всевладдя розуму (Гегель уважав, що світ — це 
об’єктивний розум, який за логікою подібний до суб’єктивного ро-
зуму людини), та ірраціоналістичним — таким, що вважає основою 
світу недоступне, непідвладне розуму (воля у Ніцше).
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Оцінювальна (аксіологічна) функція
Щоб орієнтуватись у світі, недостатньо тільки здатності пояс-

нити його. Потрібно ще й оцінити світ: відповісти на запитання, 
яким він є для людини — добрим чи злим, прекрасним чи потвор-
ним, вартим того, щоб у ньому жити, чи таким, що змушує поки-
нути його. У пошуках і знаходженні відповідей на такі запитання 
виявляється оцінювальна, або аксіологічна, функція світогляду. 
Опозиційність світоглядних цінностей (добро — зло, праведне — 
грішне тощо) цілком зрозуміла, адже людина постійно перебуває 
в полі напруги між протилежними полюсами, і світогляд поклика-
ний утримувати людське в людині через заперечення тваринного. 
З аксіологічної точки зору світогляди поділяють на оптимістичні 
й песимістичні, гуманні та антигуманні.

Праксеологічна функція
Вона виявляється у відповідях на запитання, як жити людині 

у світі, а отже, містить певні практичні настанови щодо світу і бут-
тя людини в ньому. із цього погляду виділяють практично-активні 
та споглядальні світогляди. Релігійні вчення індії є переважно спо-
глядальними, а протестантизм, як ідеологія європейської буржуа-
зії Нового часу, просякнутий активізмом.

Виокремлені три пласти (знання, цінності, практичні настано-
ви) і функції світогляду дають змогу краще зрозуміти будь-який 
тип світогляду. Так, марксизм як світогляд є раціоналістичним, 
оптимістичним, практично активним; фашизм — ірраціоналістич-
ним, оптимістичним, активним; буддизм — ірраціоналістичним, 
песимістичним, пасивним.

Окрім вищезазначених, світогляд виконує функції об’єднання 
нації, релігійної спільноти, соціальної групи. Взаєморозуміння 
й узгодженість суб’єктів цих соціальних утворень можливі лише 
за умови, що вони поділяють певний світогляд.

висновок. Таким чином, говорячи про роль світогляду, ми мо-
жемо записати таке:

«Світогляд надає людині орієнтири для всієї її практичної та 
теоретичної діяльності, дозволяє їй сформувати цілі, яких вона 
прагне в процесі своєї діяльності. На практиці людина стикаєть-
ся з проблемою: сприйняти світ таким, яким він є, або спробувати 
змінити його на краще. Світогляд дає людям розуміння того, як 
досягти намічених орієнтирів, озброює людей методами пізнан-
ня і діяльності (іншими словами, це ліхтар, який освітлює дорогу 
мандрівнику. Так, філософ минулого Р. Декарт казав, що людина, 
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яка шкутильгає, але з ліхтарем, швидше досягне мети, ніж верш-
ник, який блукає в темряві). На підставі закладених у світогляд 
цінностей людина у своїй діяльності отримує можливість знаходи-
ти певні цінності життя та культури, відрізняти справді важливе 
від ілюзорного».

Види світогляду �
Світогляд

Буденний Релігійний Міфологічний Науковий

Можна виділити кілька основних типів світогляду, за способом 
розуміння людиною свого місця у світі.
1. міфологічний світогляд є результатом практично-духовної ді-

яльності людини. У міфологічному світогляді людина не відді-
ляє себе від речей природного світу, а окремий індивід не від-
діляє себе від суспільства загалом. У міфологічному світогляді 
не існує чіткої межі між мисленням і мовленням, свідомістю 
і реальністю, предметом і думкою про предмет. Міфи розпо-
відають нам про людиноподібних істот — богів та героїв, що 
уособлюють різні природні начала, оскільки в міфологічному 
світогляді світ і людина були єдиним, нерозривним цілим. Роз-
рив цієї єдності призвів до роздвоєння людини, втрати нею гар-
монії зі світом, що зробило можливим теоретичне ставлення до 
світу і виникнення таких форм світогляду, як наука, релігія та 
філософія.

2. науковий світогляд є теоретичною формою ставлення до світу, 
у ньому світ розглядається об’єктивно, таким, яким він є, не-
залежно від людини. Людина розглядається в ньому тільки як 
частина світу — природи чи суспільства. Теоретичне ставлен-
ня до світу дозволило людині поставити закони природи собі на 
службу і створити комфортний світ цивілізації.

 Проте визначення людини лише як частини світу дається взна-
ки не лише у світоглядному, а й у практичному аспекті науки, 
що тісно пов’язані. Прикладом можуть бути сучасні недовіра 
і песимізм щодо науки та науково-технічного прогресу, оскіль-
ки виявилось, що наукові відкриття не завжди є благом для 
людини. Сучасні екологічні проблеми, ядерні аварії та вибухи, 
що ставлять під загрозу саме життя людства, є наслідком дегу-
манізації науки, усунення з неї людини як центральної ланки 
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 системи світу. Ця особливість науки притаманна їй із момен-
ту зародження, про що свідчить відома фраза «батька» євро-
пейської науки Арістотеля: «Платон мені друг, та істина до-
рожча».

 Таким чином, наука не спроможна подолати світоглядну дис-
гармонію — досягти єдності людини зі світом. Цю функцію ви-
конують мистецтво, релігія та філософія.

3. Мистецтво є практично-духовною діяльністю. мистецький сві-
тогляд дає суб’єктивний образ світу, в якому художник досягає 
гармонії зі світом, тому навіть сучасне художнє бачення світу 
близьке до міфологічного.

4. релігійний світогляд чітко розділяє світ і людину, природне 
і надприродне, потойбічне. Людина, створена за образом і подо-
бою Бога, посідає головне, центральне місце у створеному Богом 
світі. У релігійному світогляді через віру в потойбічне, надпри-
родне Божественне начало, людина виробляє власне ставлення 
до світу, надає йому смислової завершеності й таким чином до-
сягає гармонії з ним.

5. Філософія є теоретичною формою ставлення людини до світу. 
Її особливість, порівняно з наукою, в тому, що вона дозволяє 
об’єктивно, в теоретичній формі осмислити світ як світ людини, 
розглянути місце і становище людини у світі, її смисложиттєві 
проблеми. філософський світогляд дозволяє виробити таке ба-
чення світу, яке є одночасно і суб’єктивним, і теоретичним, і та-
ким чином допомагає людині досягнути людині гармонії з со-
бою, своїм баченням світу і самим світом. із цим пов’язані такі 
особливості філософії, як те, що вона, будучи за формою діяль-
ності наукою, не є наукою за своїми функціями та значенням 
для людини; у філософії, на відміну від інших наук, не існує 
єдиних, загальновизнаних теорій, образно кажучи, філософій 
є стільки, скільки філософів, проте існує єдиний теоретичний 
апарат, уявлення про предмет, завдання, функції, які постійно 
перебувають у процесі становлення і осмислення.

додаткова інформація
Центральна проблема світогляду — ставлення людини до світу. 

Людина, на відміну від тварин, тільки частково включена у світ. 
Вона виокремлює себе з нього, протистоїть йому, вступає з ним 
у певні стосунки, але так, наче перебуває поряд або ззовні світу. 
Між людиною і світом існує дистанція: людина усвідомлює світ як 
щось зовнішнє.
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Виокремлюють три основні типи виявів ставлення людини до 
світу: пізнавальний, оцінювальний і практичний. Пізнавальне 
ставлення людини до світу виявляється в тому, що світогляд охо-
плює, насамперед, найбільш загальне знання про світ, історію люд-
ства й окрему людину. Це знання має відповідати дійсності, бути 
істинним, щоб гарантувати успішну практичну діяльність. Водно-
час світогляд включає цінності, ідеали, які регулюють соціальні 
стосунки в суспільстві і на основі яких відбувається оцінювання 
соціальних явищ (добро — зло, прекрасне — потворне, справедли-
ве — несправедливе, корисне — некорисне тощо). У цьому полягає 
оцінювальне ставлення людини до світу. Практичне ставлення лю-
дини до світу передбачає наявність у світогляді певних практичних 
настанов: чинити або не чинити так чи інакше.

Поняття ідеології �
і д е о л о г і я  — сукупність взаємопов’язаних ідей, уявлень 
та переконань, покликаних об’єднувати людей заради спіль-
ного життя та спільних дій. 

Як свідчать історичні дослідження, ніколи не існувало сус-
пільств без наявності в них певних світорозумінь і норм поведінки, 
тобто ідеологій-світоглядів. Слово «ідеологія» у ХVIII ст. увів у мо-
ву філософії французький філософ Дестют де Трасі, який визначив 
ідеологію як науку про ідеї. Така наука повинна була досягнути 
виникнення ідей, щоб відділити різного роду упередження та за-
бобони від науково обґрунтованих уявлень. У розроблення поняття 
«ідеологія» значний внесок зробили К. Маркс і Ф. Енгельс. Вони 
звернули увагу на соціальну зумовленість ідей і світоглядів. У цьо-
му вони продовжили зведення релігії до земної основи (Фейєрбах), 
цей напрям був пізніше розвинений у комунікативній філософії 
К.-О. Апеля і Ю. Хабермаса, критичній філософії Франкфуртської 
школи. У сучасних суспільствах різні люди мають неоднакові цін-
нісні пріоритети та ієрархію цінностей (ситуація ідеологічного 
плюралізму).

іV. Закріплення вивченого матеріалу

Філософський диктант
1. Фантастичний світогляд, що виник у період раннього родового 

суспільства. (Міфологічний світогляд)
2. Світогляд, що спирається на віру в потойбічні сили та істот. (Ре-

лігійний)
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3. Теоретично сформульований світогляд, система теоретично 
оформлених поглядів людини на світ та її взаємовідносини 
з ним. (Філософський)

4. Знання та уявлення людини про саму себе. (Самосвідомість)
5. Структурний елемент світогляду. (Цінність)
6. Уявлення якоїсь соціальної групи, людини про найбільш до-

сконалий суспільний лад, який є кінцевою метою діяльності 
цієї групи чи людини. (Ідеал)

7. Сукупність поглядів, оцінок, принципів, які визначають за-
гальне бачення та розуміння світу. (Світогляд)

V. Підсумок уроку

Таким чином, світоглядних настанов багато, вони різноманітні. 
Постає питання: «Якою повинна бути особиста діяльність щодо від-
працювання свого особистого світогляду, свого Я?»

На думку вчених, найбільш правильна позиція — відпрацю-
вати цілісний світогляд, орієнтуючись на традиції, які історично 
склалися. Вибір світогляду — це суто особиста справа. Цей вибір 
повинен сприяти позитивному розв’язанню глобальних проблем, 
які стоять сьогодні перед людством.

Vі. Домашнє завдання

Повторити матеріал та опрацювати поняття теми «Філософське 
розуміння душі, свідомості і розуму».

Урок 25
Повторювально-узагальнювальний урок за темою 3 
«Філософське розуміння душі, свідомості і розуму»

мета: повторити, закріпити та узагальнити вивчений матеріал; 
розвивати навички та знання, набуті під час вивчення теми.

форма проведення:  контрольне тестування.
Тип уроку: урок узагальнення знань.

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Сьогодні на уроці ми підіб’ємо підсумки своєї роботи над те-
мою 3 «Філософське розуміння душі, свідомості і розуму».
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ііі. основна частина уроку

Тести

1. «Свідомість — це властивість високоорганізованої матерії», — 
вважають представники:
А об’єктивного ідеалізму;
Б суб’єктивного ідеалізму;
В діалектичного матеріалізму;
Г екзистенціоналізму.

2. Людській свідомості притаманні:
А пасивне відображення дійсності;
Б активна творча діяльність;
В безпосередній вплив на дійсність;
Г породження об’єктивної реальності.

3. Свідомість людини — це:
А духовне дзеркало для самовивчення та самомилування;
Б усвідомлення себе людиною в процесі спілкування з інши-

ми людьми;
В усвідомлення себе в процесі опанування матеріальної та ду-

ховної культури людства;
Г результат рефлексії, роздуми особистості про саму себе.

4. Що з’явилося в людини раніше — мислення чи мова?
А мислення;
Б мова;
В вони з’явилися одночасно;
Г вони пов’язані між собою, тому питання некоректне.

5. Кожна національна мова унікальна, оскільки вона:
А дозволяє передавати та поширювати інформацію;
Б сприяє вдосконаленню професійних знань;
В є засобом спілкування всіх людей між собою;
Г служить засобом передання традицій і є найважливішою 

умовою культурної самоіндентифікації.

6. «Несвідоме» в сучасній філософії — це:
А явища та процеси в психіці людини, які нею не усвідомлю-

ються і не впливають на її поведінку;
Б рефлекторні процеси в організмі людини;
В все, що не усвідомлюється людиною;
Г дещо притаманне окремій людині.
Відповіді: 1 А, 2 Г, 3 Б, 4 В, 5 В, 6 В.
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Практичне завдання
Складіть публічний виступ на 5 хвилин щодо висловлювання 

О. Маслоу: «інформація без людського розуміння подібна до відпо-
віді без запитання — вона позбавлена змісту».

Бліц-опитування
1. Що таке світогляд?
2. У чому виявляються взаємозв’язок і взаємовплив світогляду 

і духовної діяльності людей?
3. Чому є різноманітними світоглядні настанови людини, суспіль-

ства?
4. Які типи світогляду вам відомі? Яку типологію світогляду ви 

вважаєте найбільш прийнятною?
5. Визначте спільне і відмінне в буденному, релігійному і науко-

вому світоглядах.
6. Покажіть взаємозв’язок знань, переконань і віри.
7. Сформулюйте значення світогляду для діяльності людини. За-

лучаючи знання з інших шкільних дисциплін, аргументуйте 
свою точку зору.

8. Чи може гуманістична спрямованість бути притаманною будь-
яким типам світогляду? Аргументуйте свій висновок.

9. Що таке менталітет? Спираючись на знання з історії та літера-
тури, схарактеризуйте відомі вам менталітети (ментальності), 
окресліть їхні зміни.

іV. Домашнє завдання
Повторити матеріал теми.

Тема 4.  
Пізнання Та йОГО ОснОвні фОрми

Уроки 26–27
сутність та види пізнання. суб’єкт та об’єкт пізнання.  
Пізнання як ставлення людини до світу

мета: розглянути сутність пізнання; визначити, що є суб’єктом 
та об’єктом пізнання; розвивати вміння набувати нові знання, спи-
раючись на наявні; навчити учнів самостійно шукати відповіді на 
питання цієї теми; розширювати міжпредметні зв’язки.

форма проведення:  шкільна лекція з діалоговими методами 
навчання.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
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хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Завдання
1. Визначте роль та призначення різних видів знань, моделюючи 

окремі ситуації.
Учням пропонується продовжити фрази:
1) «Про світ фізичних явищ я знаю…»;
2) «Про світ живих істот я знаю…»;
3) «Про світ людей я знаю…»;
4) «Про себе я знаю…».

висновок. із ваших відповідей ми побачили, яким є обсяг та 
різноманітність накопичених вами знань. Ці знання про предмети, 
процеси, явища, властивості, зв’язки — не вичерпують усієї різно-
манітності нашого пізнання.

2. Продовжте такі фрази:
1) «Я знаю, як користуватися…»;
2) «Я знаю, як застосувати…».
висновок. У цьому випадку йдеться про інший вид знань — спо-

соби та правила діяльності.

3. Завершіть таке судження:
«Я знаю, звідки беруться знання…».

Ми з вами бачимо, що відповідь на питання про те, як людина 
пізнає дійсність та саму себе, не така проста та очевидна, як це може 
здаватися на перший погляд. Філософи, психологи, представники 
релігійної думки вивчають цю проблему і дають їй власне тракту-
вання. Про деякі їхні ідеї та теорії піде мова далі.

Повідомлення теми і мети уроку.

ііі. Вивчення нового матеріалу

Принципи теорії пізнання �
Принципи побудови будь-якої системи, зокрема теорії пізнан-

ня, зазвичай є самоочевидними, детермінованими її внутрішніми 
зв’язками. Тобто зсередини кожна система виглядає несуперечли-
вою, логічною, причиново зумовленою, аргументованою. Тому не 
можна застосовувати внутрішню логіку однієї системи для крити-
ки іншої.
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П і з н а н н я  — суспільно-історичний процес здобування, 
нагромадження і систематизації знань про природу, сус-
пільство, людину та її внутрішній світ.

Принципи теорії пізнання

Гносеологія  
(досліджує принципи, умови, структуру, механізми,  

методи і форми пізнання)

Принцип 
об’єктивності

Принцип  
пізнаваності

Принцип  
практики

Принцип  
відображення

Першим із принципів гносеології слід назвати принцип 
об’єктивності, тобто визнання об’єктивного існування дійсності 
як об’єкта пізнання. Це означає, що, перш ніж ставити питання 
про можливість пізнання, треба з’ясувати питання про те, чи існує 
об’єкт пізнання. Важливо також знати, що саме в нашому знанні 
за змістом є об’єктивним, як можна обмежити суб’єктивні моменти 
в пізнавальній діяльності.

Другим є принцип пізнаваності, згідно з яким визнається, що 
людські знання в принципі здатні адекватно відтворювати дійсність, 
створювати за певними критеріями істинну картину цієї дійсно сті, 
що, з одного боку, процес пізнання в принципі не має меж, а з дру-
гого — він на кожному історичному етапі обмежений рівнем мож-
ливостей і потреб практики. Як відомо, питання про можливість 
пізнання світу є іншим боком основного питання філософії — про 
стосунок мислення до буття, свідомості до матерії, до природи. іс-
нують філософські системи (гегельянство, діалектичний та історич-
ний матеріалізм, герменевтика тощо), які вчать, що світ можна пі-
знати таким, яким він є, що в реальній дійсності нема нічого такого, 
чого б не міг би рано чи пізно збагнути розум людини.

Третім у цьому переліку слід назвати принцип практики. Згід-
но з ним, не можна зрозуміти сутність пізнавальної діяльності, не 
з’ясувавши природи людської діяльності. Практика у зв’язку з цим 
принципом проголошується вихідною точкою (джерелом), осно-
вою процесу, кінцевою метою (результатом) пізнання і найважли-
вішим об’єктивним критерієм істинності. Практика охоплює всю 
сукупність предметних форм діяльності людей — від економічно-
го виробництва до виробництва матеріальної і духовної культури. 
 Пізнання має суспільний характер, який зумовлений працею і мо-
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вою, відображає реальну дійсність не прямо, а опосередковано — 
через матеріально-практичну діяльність. Практика породжує по-
требу в нових матеріалах, джерелах енергії тощо, і це стимулює 
розвиток пізнання. Отже, історичний розвиток практики є рушій-
ною силою пізнання.

Четвертим є принцип активного відображення. Усезагальність 
відображення є властивістю матерії, що зумовлена універсальною 
взаємодією предметів і явищ. Відображення проявляється в якісно 
різних формах. Кожна з них відповідає певному ступеню організа-
ції й розвитку матерії. існує певна ієрархія рівнів відображення: 
1) відображення в неорганічній природі, пов’язане з механічни-
ми, фізичними, хімічними процесами; 2) відображення в органіч-
ній природі, пов’язане з подразливістю, чутливістю, психікою; 
3) відображення в соціальних процесах, пов’язане з існуванням 
 свідомості.

Процес пізнання

Об’єкт пізнання Суб’єкт пізнання

Об’єктом пізнання є фрагменти об’єктивної реальності, які 
потрапили в коло практичної і пізнавальної діяльності людини. 
із розвитком суспільства об’єктом пізнання стає й саме пізнання, 
мислення людини. Процес пізнання має суспільно-історичний ха-
рактер. Усі людські пізнавальні здібності, й насамперед мислення, 
не дані людині від природи, вони сформувалися на основі праці, 
суспільного виробництва. Окрема людина навчається мислити ра-
зом із засвоєнням мови й набутих людством знань.

Суб’єкт пізнання в сучасній гносеології — це не тільки систе-
ма, яка отримує, зберігає, розробляє й переробляє інформацію. 
Суб’єкт — це передусім суспільно-історична істота. Він наділений 
свідомістю, здатний до цілепокладальної, предметної, творчої ді-
яльності. із цього погляду суб’єкт пізнання, якщо брати його в усій 
повноті соціальних визначень і духовно-практичних характерис-
тик, — це не лише окрема людина, а й соціальна група, клас, сус-
пільство, що уособлює ту чи іншу історичну епоху.

Між суб’єктом і об’єктом, за визначенням Авенаріуса, існує 
діалектичний зв’язок, взаємозумовленість: «Немає об’єкта без 
суб’єкта, немає суб’єкта без об’єкта». Тобто об’єктивна реальність 
перетворюється на об’єкт пізнання лише в тому випадку, якщо 
на неї звертає увагу суб’єкт, який, у свою чергу, стає суб’єктом 
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 пізнання лише в ситуації, коли існує об’єкт. Це означає, що актив-
ність притаманна не тільки суб’єктові: певною мірою опосередко-
вана суб’єктом активність притаманна й об’єктові. Особливо така 
опосередкована активність об’єкта проявляється в ситуації, коли 
об’єктом пізнання є людина, соціальна група, суспільство загалом, 
тобто в соціальних, економічних, психологічних, політологічних, 
медичних, педагогічних дослідженнях.

іV. Закріплення вивченого матеріалу

Порівняйте два підходи до проблеми пізнання. У чому відмін-
ність і схожість цих позицій?

Чим далі йдеш, тим менше дізнаєшся. Тому мудрий не ходить, • 
а знає; не бачачи, називає; не діючи, здійснює…
Досконала людина, управляючи, ховає свій слух та зір, покла-• 
даючись на дао, відмовляється від розмірковувань. Давньоки-
тайський філософ
У нас є незаперечні докази того, що досягти певного знання про • 
будь-що ми можемо не інакше, як відмовившись від тіла і див-
лячись на речі душею. Давньогрецький філософ

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.

Урок 28
Почуттєве і раціональне пізнання та їхні форми

мета: розглянути сутність почуттєвого і раціонального пізнан-
ня; визначити, яка різниця існує між ними; визначити сутність 
основних структурних одиниць почуттєвого та раціонального пі-
знання; розвивати вміння набувати нові знання, спираючись на на-
явні; навчити учнів самостійно шукати відповіді на питання теми, 
формувати та висловлювати власну думку, застосовувати міжпред-
метні зв’язки.

форма проведення:  шкільна лекція з діалоговими методами 
навчання.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

хід уроку

і. організаційний момент уроку
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іі. Вивчення нового матеріалу

Учитель знайомить учнів зі структурою процесу пізнання.

Структура процесу пізнання

Чуттєве пізнання Раціональне пізнання

уявлення

сприйняття

відчуття

умовивід

судження

поняття

Практична діяльність людини

Робота зі словником

Ознака зміст

Уявлення Розуміння будь-чого, знання будь-чого, яке ґрунтується на 
досвіді, одержаних відомостях, певних даних тощо.
У психології та філософії — чуттєво-наочний образ пред-
метів або явищ дійсності, що зберігається і відтворюється 
у свідомості людини поза їхнім безпосереднім впливом на 
органи чуття

Відчуття Психічний процес відображення окремих конкретних влас-
тивостей, якостей, сторін предметів та явищ матеріальної 
дійсності, що безпосередньо діють на органи чуття в певний 
період часу

Сприй-
няття

Психічно-пізнавальний процес, який полягає у відображен-
ні людиною предметів і явищ, у сукупності всіх їхніх якос-
тей за безпосередньої дії на органи чуття

Умовивід Остаточна думка про будь-що, логічний підсумок, зроблений 
на основі спостережень, міркувань або розгляду певних фактів.
Виводити — означає робити висновок. Умовивід — це висно-
вок, зроблений на основі набору фактів або умов

Судження Форма мислення, в якій стверджується зв’язок між пред-
метом і його ознакою (прикметою) або відношення між 
предметами, і яка має властивість виражати або істину, або 
неправду. Судження відображає наявність або відсутність 
у предметів певних властивостей, ознак, зв’язків і від-
ношень. У судженні виражається наше знання про власне 
існування предметів і явищ та про всі різноманітні зв’язки 
і відношення між предметами, явищами та їхніми власти-
востями
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Ознака зміст

За допомогою суджень ми охоплюємо предмет у найрізно-
манітніших його проявах. Так, висловлюючи судження: 
«Право є сукупність правил поведінки», «Право не існує без 
держави» тощо, ми виявляємо найрізноманітніші сторони 
права і його зв’язок з іншими явищами.
Таким чином, судження — це не просто зв’язок понять чи 
уявлень, за якими немає ніякої реальності, як твердить ідеа-
лістична логіка, а відображення реальних суттєвих зв’язків 
і відношень між предметами

Поняття Розрізняють поняття в широкому сенсі і наукові поняття. 
Перші формально виділяють загальні (схожі) ознаки пред-
метів і явищ і закріплюють їх у словах. Наукові поняття 
відображають істотні й необхідні ознаки, а слова і знаки 
(формули), що їх виражають, є науковими термінами. У по-
нятті виділяють його зміст і обсяг. Сукупність узагальне-
них,  відображених у понятті предметів називається обсягом 
поняття, а сукупність істотних ознак, за якими узагальню-
ються і виділяються предмети в понятті, — його змістом. 
Наприклад, змістом поняття «паралелограм» є геометрична 
фігура, плоска, замкнута, обмежена чотирма прямими, та-
ка, що має взаємно паралельні сторони, а обсягом — безліч 
усіх можливих паралелограмів. Розвиток поняття припус-
кає зміну його обсягу та змісту

Учитель пропонує учням вивчити питання про раціональне та 
почуттєве пізнання за підручником. Далі вчитель зосереджує увагу 
учнів на деяких суттєвих аспектах цієї проблеми.

Одним із них є співвідношення об’єктивного і суб’єктивного 
в чуттєвому пізнанні світу. Для того щоб підвести школярів до ви-
сновків, можна використати пізнавальне завдання.

Завдання
На підставі аналізу наведених далі даних визначити фактори, 

які, окрім якостей самого предмета, впливають на створення його 
чуттєвого образу.
1. Зорове сприйняття світу людиною і твариною дуже різняться.
 Гримучі змії мають особливий «тепловий зір», який дозволяє 

їм сприймати інфрачервоне випромінювання. Собака бачить 
усі навколишні предмети в чорно-білих тонах. Бджоли не спри-
ймають червоного кольору.

2. Відомо, що сприйняття дорослого і дитини різне. Це, напри-
клад, стосується розміру предметів, відстаней між ними.
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3. Деякі факти свідчать про те, що чуттєве пізнання людини дале-
кого минулого мало свої особливості. Наприклад, раніше люди 
не сприймали лінійної перспективи.

4. Як пишуть сучасні дослідники, індіанці племені камайюра 
(Бразилія) не розрізняють синього та зеленого кольорів, позна-
чають їх тим самим словом, значення якого — «колір папуги».

На підставі цих фактів учні роблять висновок.
На характер і зміст чуттєвого образу предмета, який ми пізнає-

мо, впливають:
особливості «пристроїв, що сприймають», тобто наших органів • 
чуття;
індивідуальний досвід;• 
культурно-історичний досвід;• 
Результатом чуттєвого пізнання світу є суб’єктивний образ 

об’єктивного світу.

Розглядаючи питання про раціональне пізнання, доцільно, якщо до-
зволяє навчальний час, зосередити увагу учнів на логічному мисленні.

Без сумніву, корисним буде розгляд структури доказу. До  цієї 
форми мислення ми вдаємося часто, але не завжди правильно її 
використовуємо. Учням важливо потренуватися у відокремленні 
тез (тобто суджень, істину яких треба довести) від аргументів (су-
джень, які використовуються під час доведення тези). Для цього 
можна використати фрагмент тексту.
А. «Наш особистий пізнавальний досвід підказує, що між чуттє-

вим та раціональним пізнанням існує нерозривний зв’язок. Не-
щодавно, наприклад, було встановлено, що сприйняття розви-
ває інші почуття, формує розумові здібності. Так, недоношені 
малюки, яки пройшли курс масажу у восьмимісячному віці, 
демонстрували більші розумові та фізичні можливості, ніж їхні 
ровесники. (У цьому випадку тезою є перше твердження, решта 
використовуються для аргументації.)

Б. «Усі сини спадкодавця є його нащадками, усі нащадки спадко-
давця є його спадкоємцями, яких не можна позбавити спадку». 
(Тезою є останнє судження, перші два — аргументи.)

Ще один суттєвий момент теми, на який варто звернути ува-
гу, — роль інтуїції в пізнавальній діяльності. Цей вид пізнання не 
вкладається в традиційну схему пізнавального процесу, але дедалі 
більше привертає до себе увагу.
А. Протягом тривалого часу філософський матеріалізм відво-

див інтуїції роль другорядного фактору в опануванні істини, 



108 Усі уроки до курсу «Філософія». 11 клас. Профільний рівень

 вважаючи, що інтуїція — це просто невиявлене, несвідоме ви-
раження класичних пізнавальних форм. Проте Д. і. Мендєлєєв 
саме уві сні побачив у закінченому вигляді свою майбутню пері-
одичну систему елементів. Отже, знання вже були накопичені 
в процесі теоретичної діяльності, експерименту, спостережень, 
а останній штрих вдалося зробити, коли мозок відпочивав. Вод-
ночас саме цей штрих виявився генеральною ідеєю всієї теорії. 
Можливо було скільки завгодно перебирати відомі факти, але 
так і не «побачити» основну залежність властивостей хімічних 
елементів від їхньої атомної маси.

Б. Здавна підмічали, що іноді у свідомості окремих людей істина 
народжувалась одразу, в готовому вигляді. Таких людей нази-
вали мудрецями, пророками, або, як у Стародавньому Китаї, 
«досконало мудрими», їх оточували повагою. Пророцтва цих 
людей збувалися, а зроблені ними відкриття перевершували 
накопичені до того часу знання. Так, деякі дослідники відсто-
юють гіпотезу, згідно з якою в головній книзі давніх китайців 
«і цзинь» («Канон змін»), яка була створена понад 4 тисячі ро-
ків тому, через систему малюнків, символів, гексаграм показа-
но генетичну структуру людини. Те, чого сучасна наука дійшла 
лише нещодавно, було доступно давнім людям.

Запитання
— Що ж лежить в основі цих здогадок?

Чимало філософів минулого вважали, що людина народжуєть-
ся з готовим знанням про все (так вважали в Китаї та індії) або про 
суттєві моменти буття («вроджені ідеї» Платона). Протягом усього 
життя людина відновлює — «згадує» всі ці знання. Справжні зна-
ння, як стверджував Сократ, є згадування того, що колись бачила 
наша душа, коли в супроводі Бога звисока дивилась на те, що ми 
зараз називаємо буттям.

висновок. Вивчення цієї проблеми є необхідним хоча б тому, 
що вона застерігає від спрощеного, схематичного сприйняття про-
цесу пізнання.

ііі. Закріплення вивченого матеріалу
Завдання
Оберіть із названого.
До форм раціонального пізнання належать:
a) відчуття;  б) судження;
в) поняття;  г) фантазія;
д) умовивід.
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іV. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.

Урок 29
Проблема істини у філософії. істина і правда

мета: сформувати в учнів власне розуміння основних понять 
уроку; розвивати вміння розв’язувати пізнавальні завдання за те-
мою уроку; розширювати міжпредметні зв’язки; сприяти духовно-
му розвиткові учнів.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
форма проведення:  лекція з елементами дискусії та бесіди.
епіграфи:
істина — сонце розуму. • Люк де Клапьє Вовенарг
Кажуть, що між двома протилежними думками перебуває істи-• 
на. У жодному разі. Між ними лежить проблема. Й. В. Гете
Лише в істині — мудрість. • Й. В. Гете

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. Вивчення нового матеріалу

існування людини як свідомо діючої істоти неможливе без двох 
різних світів, що визначають її життєдіяльність. Безпосередньою 
умовою людського буття є не тільки матеріальний світ, а й світ 
духу, наявного знання, культури загалом. Для людини важливе 
значення має усвідомлення взаємозв’язку і взаємозумовленості 
цих світів, оскільки часом виникають різні світоглядні проблеми, 
в яких загострюється питання існування людини.

Поняття «правда», «хибна думка», «істина» виявляють і визна-
чають особливі взаємозв’язки та співвідношення між людськи ми 
уявленнями і дійсністю. Ці особливості окреслені духов ним сприй-
няттям знання.

Знання, зміст яких не залежить від людини, називають 
об’єктивними. Для визначення таких знань користуються понят-
тям «істина».

істиною називають відповідність уявлень, висловлювань об’єк-
тивній дійсності. 
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і с т и н а  — це знання, що відповідає дійсності і має підтвер-
дження цієї відповідності.

Пізнання дійсності є процесом постійної взаємодії суб’єкта 
і об’єкта, процесом, що перебуває в постійному розвитку і опосе-
редковується активною діяльністю суб’єкта. Аналіз пізнання са-
ме через призму активної практичної і пізнавальної діяльності дає 
змогу зрозуміти суб’єктивну активність людини не як перепону, 
а як необхідну умову досягнення істинного знання про дійсність. 
Проблема істини завжди була серцевиною теорії пізнання, до якої 
спрямована вся гносеологічна проблематика. Тому всі філософські 
напрями і школи в усі часи намагалися сформулювати своє розу-
міння природи і сутності істини.

Завдання
— із цього приводу поміркуйте над двома висловлюваннями, на-

веденими нижче. Чи є серед них правильне? Свій вибір аргументуйте.
1. Світ — це процес безупинних змін, тому він непізнанний, недо-

сяжний.
2. У своїй основі світ незмінний, спокійний і тому доступний піз-

нанню.

В основі кожного із цих висловлювань лежить припущення, що 
пізнавати можна тільки незмінні об’єкти. Разом із тим очевидно, 
що, пізнаючи світ, людина здатна виявляти його динаміку, схо-
плювати зміни, визначати тенденції та перспективи розвитку. Від-
носність отриманих суджень та висновків не скасовує їхньої істин-
ності за конкретних умов.

Класичне визначення істини сучасне розуміння істини

Класичне визначення істини, 
яке потім стало традиційним 
у філософії, дав Арістотель, 
визначивши істину як відпо-
відність наших знань дійснос-
ті. Проте це визначення було 
настільки широким і абстрак-
тним, що його дотримувались 
усі філософи: як матеріалісти, 
так і ідеалісти, як діалекти-
ки, так і метафізики. Їхні 
погляди різняться в питанні 
щодо характеру відображеної 
реальності та механізму відпо-
відності

Специфіка сучасного розуміння істини 
полягає, по-перше, в тому, що дійсність, 
відображена в істині, трактується як 
об’єктивна реальність, яка існує не-
залежно від свідомості і сутність якої 
виявляється через явище; по-друге, 
пізнання та його результат — істина — 
нерозривно пов’язані з предметно-
чуттєвою діяльністю людини, з прак-
тикою, достовірне знання сутності та її 
проявів відтворюється в практиці. істи-
на — це адекватне відображення об’єкта 
суб’єктом, яке відтворює об’єкт таким, 
яким він існує, незалежно від свідомості 
суб’єкта пізнання
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Класичне визначення істини сучасне розуміння істини

Сучасна матеріалістична теорія піз-
нання конкретизує традиційну кон-
цепцію істини через діалектичний 
взаємозв’язок понять: «об’єктивна іс-
тина», «абсолютна істина», «відносна 
істина», «конкретність істини», «хибна 
думка»

ісТина

О б ’ є к т и в н а  і с -
т и н а  визначається як 
такий зміст людських 
знань про дійсність, 
який не залежить від 
суб’єкта — ані від лю-
дини, ані від людства. 
Слід звернути увагу на 
те, що в цьому визна-
ченні наголошується 
на незалежності від 
суб’єкта саме змісту 
істини. Але, як харак-
теристика людського 
знання, істина не 
може бути абсолют-
но незалежною від 
суб’єкта пізнання. 
На всіх етапах свого 
розвитку людське піз-
нання та його резуль-
тат — знання — було 
і буде діалектичною 
єдністю об’єктивного 
і суб’єктивного, 
оскільки на всіх ета-
пах картина світу сво-
їм джерелом має той 
чи інший рівень розви-
тку практики

В і д н о с н а  і с т и н а  — 
це таке знання, яке 
в принципі правильно, 
але не повно відбиває 
дійсність, не дає її все-
бічного вичерпного об-
разу. Відносна істина 
охоплює і такі моменти, 
які в процесі подальшо-
го розвитку пізнання 
і практики будуть змі-
нюватись, поглиблю-
ватись, уточнюватись, 
замінюючись новими. 
історичний процес роз-
витку пізнання полягає 
саме в тому, що неповне, 
однобічне знання замі-
нюється більш точним, 
усебічним. Проте від-
носність наших знань, 
їхня незавершеність не 
означає, що в них відсут-
ній об’єктивний зміст. 
Тією мірою, якою кар-
тина світу визначається 
не волею і бажанням 
суб’єкта, а реальним 
станом речей, вона 
є об’єктивною істиною

А б с о л ю т н а  і с т и -
н а  — це такий зміст 
людських знань, 
який тотожний своє-
му предмету і не буде 
спростований по-
дальшим розвитком 
пізнання та прак-
тики. Абсолютність 
істини пов’язана 
з об’єктивністю. 
Оскільки істина 
об’єктивна за зміс-
том, вона водночас 
є абсолютною, але 
тільки в певних 
межах. Саме тому 
об’єктивна істина 
неодмінно не лише 
абсолютна, але водно-
час і відносна, тобто 
вона є абсолютною 
лише в певних меж-
ах, стосовно них. 
Самі ж ці межі ви-
значаються рівнем 
історичного розвитку 
пізнавальної та прак-
тичної діяльності 
суб’єкта

Слід зазначити, що немає і не може бути окремо абсолютної іс-
тини і окремо відносної. існує одна істина — об’єктивна за зміс-
том, яка є діалектичною єдністю абсолютного і відносного, тобто 
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є істиною абсолютною, але відносно певних меж. Абсолютне і від-
носне — це два необхідних аспекти об’єктивної істини. Відносна 
істина обов’язково містить у собі момент абсолютної, зумовлює 
і передбачає її. Абсолютна істина, у свою чергу, надається людині 
лише через відносні істини, які перебувають у безкінечному проце-
сі постійного розвитку. Відносні істини — це щаблі, певні етапи на 
шляху досягнення абсолютної істини. На кожному етапі пізнання 
ми маємо справу лише з відносно істинним, обмеженим знанням. 
Але сама здатність людини долати цю обмеженість, одержувати 
більш досконалі знання свідчить про принципову можливість, 
рухаючись до об’єктивної істини, досягати водночас й абсолютної 
 істини.

Безумовно, людське пізнання ніколи не зможе дати вичерпно 
адекватну характеристику сутності безкінечного за своєю приро-
дою матеріального і духовного світу. Проте це зовсім не означає, що 
абсолютна істина є недосяжним ідеалом. У кожній відносній істині 
є момент абсолютної. Це те об’єктивно істинне, перевірене практи-
кою знання, що не спростовується подальшим розвитком пізнання, 
а зберігається, включаючись у зміст нового знання. Насамперед ви-
являються й уточнюються ті межі, в яких це знання зберігає свою 
об’єктивну істинність.

Завдання

1. Арістотель стверджував: «Думка про те, що про те саме можна 
висловлювати суперечливі одне одному твердження, ґрунтуєть-
ся перш за все на припущенні, що кількість тіл не залишаєть-
ся незмінною. Проте сутність пов’язана з якістю, а якість має 
визначену природу, а кількість — невизначену». (Арістотель. 
Метафізика)

2. Арістотель стверджував, що в разі, якщо про один предмет ви-
словлюють два протилежних судження, то одне з них істинне, 
а друге хибне. Конкретизуйте цю ситуацію на будь-якому при-
кладі. Чи поділяєте ви позицію філософа? Чию точку зору Аріс-
тотель закликає вважати істинною?

3. Августин стверджував: «Думаю, що цю істину знає тільки Бог, 
можливо, пізнає душа, коли залишить це тіло….». Водночас він 
вважав, що є істина доступна для людини. Якщо у світі чотири 
стихії, то їх не п’ять. Якщо сонце одне, то його не два. Та сама 
душа не може померти і бути безсмертною. Не може та сама лю-
дина водночас бути і блаженною, і нещасною. В одному місті не 
може світити сонце і бути ніч.
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4. Августин услід за Арістотелем вважав, що з двох протилежних 
тверджень про той самий предмет одне є істинним. А чи може 
бути істинним твердження, побудоване за принципом «або-або» 
чи за принципом «і те, й інше», при тому, що обидва судження 
протилежні? Доведіть прикладами.

Пізнання здійснюється через єдність та боротьбу полярних про-
тилежностей — істини та хибної думки. Постійне їхнє співісну-
вання та взаємодія мають джерелом практику, оскільки саме вона 
є основою пізнання загалом, а значить, і його результатів.

Це положення, на перший погляд, суперечить іншому фунда-
ментальному положенню сучасної матеріалістичної гносеології про 
практику як критерій істини. Здавалося б, істина і лише вона має 
бути продуктом вивіреного практикою процесу пізнання. Нато-
мість хибна думка, навіть коли вона виникає через нерозвиненість 
самого пізнання, має одразу ж виявлятися практикою і вилучатися 
з подальшого функціонування в системі знання. Проте насправді 
все відбувається по-іншому. Усе стане зрозумілим, якщо не абсо-
лютизувати практику як критерій істини, а враховувати, що у сво-
їй критеріальній функції вона є діалектичною єдністю абсолютного 
і відносного. Це пояснюється історичним характером практики та 
багатогранністю її проявів.

Відносність практики як критерію істини пов’язана з деякими 
особливостями взаємозв’язку між теоретичними знаннями і прак-
тикою. Коли йдеться про те, що те чи інше знання підтверджується 
практикою, мають зазвичай на увазі, що діяльність, здійснювана 
згідно з цими знаннями, дала очікуваний результат або що це зна-
ння без суперечностей пояснює всі наявні факти цієї теорії. Проте 
вся складність полягає в тому, що хибна думка в цьому плані може 
бути не менш «доказовою», ніж істина. Взаємозв’язок теоретично-
го знання і реальної дії має складний і опосередкований характер. 
істина, справді, несуперечливо пояснює наукові факти і, реалізую-
чись у дії, дає корисний ефект. Але це не означає, що слушним буде 
і протилежне твердження: з корисного ефекту неодмінно випливає 
істинність того чи іншого положення. Хибна думка не меншою мі-
рою, ніж істина, може давати і дає корисний ефект, особливо, коли 
це не стосується суспільно значущих цілей і потреб у їхньому за-
гальноісторичному значенні, коли ставиться мета досягнення ко-
рисного ефекту.

Практика виконує функцію критерію істини як цілісний про-
цес у діалектичній єдності перетворювального (продуктивного) 
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і  використовувального (репродуктивного) рівнів, щоправда, за 
умови пріоритетного значення перетворювального, бо саме там 
здатні реалізуватися вищі досягнення творчої діяльності людини, 
що ґрунтуються на тому чи іншому рівні розвитку пізнання. Проте 
навіть у єдності двох своїх основних рівнів практика не може бути 
абсолютним критерієм істини, оскільки вона завжди є практикою 
певного історичного етапу розвитку. Повним і абсолютним критері-
єм вона могла би бути лише як цілісний історичний процес, у якому 
здійснюється постійне розширення сфери «олюднення» світу через 
призму минулого, сучасного і майбутнього. Але практика, яка сама 
є історичним процесом, завжди функціонує як діалектична єдність 
абсолютного і відносного. і хоч відомо, що практика є одночасно 
і абсолютним, і відносним критерієм істини, значення її в пізнанні 
зумовлене тим, що це основний критерій істини, єдиний спосіб ви-
явлення об’єктивного змісту наших знань про дійсність.

Проте, як відомо, є філософи (представники раціоналізму XVII–
XVIII ст., позитивізму, деякі філософи-марксисти), які на основі 
того, що логічне доведення має широке і багатогранне застосуван-
ня в науковому пізнанні, стверджують, що й логіка є критерієм іс-
тини, тому що істинність логічних форм може визначатись їхнім 
взаємним логічним зв’язком і взаємною відповідністю.

У пізнанні бере участь багато факторів: не лише притаманні 
людині здібності, а й вироблені в ході історичного розвитку різні 
евристичні, методологічні та методичні засоби, дослідницькі про-
грами, а також суспільно вироблені цінності та оцінки, в яких 
виражені певні граничні орієнтири знань, інтересів, пріоритетів 
суб’єкта.

Ц і н н о с т і  — це специфічно суспільне визначення об’єктів, 
яке виражає їхнє позитивне чи негативне значення для лю-
дини і суспільства: добро чи зло, прекрасне чи потворне, 
справедливе чи несправедливе і т. ін. 

Усі різноманітні предмети людської діяльності, суспільні від-
носини і включені до їхньої сфери природні процеси можуть бу-
ти «предметними цінностями», об’єктами ціннісного ставлення. 
Суб’єктивні цінності — це оцінки, настанови, імперативи і норма-
тивні уявлення, закріплені в суспільній свідомості і культурі як 
способи і критерії, на основі яких відбувається оцінювання дій-
сності та діяльності людини. Цінності — це те, на що орієнтується 
суб’єкт у своїй пізнавальній та практичній діяльності, а також те, 
що досягається в процесі та результатах такої діяльності.



115Тема 4. Пізнання та його основні форми. Урок 29

Саме наука, орієнтуючись на відкриття об’єктивних (незалеж-
них від уявлень) властивостей дійсності, ставить за мету осягнення 
істини.

Проте здатність людини свідомо спрямовувати свою ді яльність 
спочатку реалізується через створення в уяві двох образів світу: 
об’єктивно наявного (недосконалого) і бажа ного (омріяного). Пер-
ший не збігається з уявленнями про ідеали добра, краси, істини. 
Другий відповідає цим ідеалам.

Щодо уявлень про об’єктивну дійсність згідно з людськи ми іде-
алами, то саме людина є ніби критерієм оцінок усього, що прита-
манне об’єктивній дійсності. Тому такі оцінки не можуть бути ви-
знані об’єктивною істиною, вони суб’єктивні. Слід пам’ятати, що 
саме віра, надія, любов є засадами творчої діяль ності людини, яка 
цілеспрямовано змінює світ, відповідно до своїх ідеалів, уявлень 
про можливе поліпшення дій сності. Чим більша відмінність між 
світом і людськими ідеа лами, тим гостріше відчувається потреба 
в наближенні до них життя, усвідомлюється сенс існування задля 
правди як ідеалу.

Рух від правди до втілення бажаного в дійсності може супро-
воджуватися втратою гостроти протистояння бажаного і дійсного. 
Бажане стає фактом буття: сконструйована ма шина, зведений бу-
динок тощо. Трансформування бажаного у факт істинного буття 
веде до втрати людиною сенсу буття в цьому бажаному. Отже, пере-
творення правди на істину при зводить до набуття бажаним поза-
людського існування. Тепер сенс існування людини переміщується 
з уже подоланого у щось інше. Тому правда — ніби «жива» істина, 
а істина — «застигла» (здобута) правда. За правду людина стоїть, 
до істини просувається. Згідно з правдою людина живе, істину — 
захищає.

Прихильність Правда хибна думка

Прихильність — це пережи-
вання людиною доброзич-
ливого ставлення до інших 
людей та форма усвідомлен-
ня потреби злагоди між 
людьми

Прав да — поняття, 
яким визначається від-
ношення об’єктив ної 
дійсності до людських 
ідеалів буття.
Правда — це відчуття 
й усвідомлення люди-
ною будь-якого знання 
(істинного чи хибного) 
як істини

Хибна думка — 
це знання про 
 дійсність, яке 
цією дійсністю 
заперечується
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Прихильність Правда хибна думка

Прояви духовності люди-
ни у вигляді прихильності 
завж ди тісно пов’язані з та-
кими якостями, як щирість, 
мужність, працелюбність, 
великодушність, добро-
зичливість, вірність та від-
даність суспільним справам 
тощо. Ці якості особистості 
безпосе редньо визначають 
розуміння нею ідеалу

Усвідомлення людиною 
своєї правди свідчить, 
що настав момент, коли 
людина перетворила 
своє життя на об’єкт 
само пізнання та волі, 
що вона відрізняє себе 
справжню від бажаної. 
Таке усвідомлення стає 
основою для самозмі-
ни, саморозвит ку осо-
бистості. Тому правду 
ми можемо назвати 
і принципом формуван-
ня світу реального від-
повідно до образу світу 
належ ного. Розгляда-
ючи правду як прин-
цип, її іноді називають 
«крилами» можливого, 
перетворювальною 
силою, яка виявляє іс-
тинний сенс людського 
життя

Якщо людина 
не відрізняє 
об’єктивну дій-
сність від ідеалу, 
вона помиляєть-
ся. іноді цю від-
мінність прихову-
ють свідомо — це 
неправда. Якщо 
окремі люди сві-
домо ство рюють 
перешкоди на 
шляху досягнен-
ня омріяного, 
яке відповідає 
суспільним ідеа-
лам, — це кривда.
Усе це окреслю-
ється поняттям 
«хибна думка»

Оскільки прихильність 
має стосунок до повсякден-
них взаємин людей, вона 
є невід’ємною частиною 
культури по ведінки, без на-
явності якої скоординовані 
суспільні дії повсякденного 
співжиття стають немож-
ливими. Прихильність як 
якість духовної культури 
стимулює людину до здій-
снення певних учинків 
і таким чином підвищує її 
соціальну активність, є умо-
вою її самореалізації. Якщо 
діяльність індивіда характе-
ризується антиприхильніс-
тю (іншими словами, безду-
ховністю), її не можна

Незважаючи на 
суб’єктивне джерело 
формування, правда — 
це знання про стан 
речей, до якого небай-
дужа людина і з огляду 
на який вона будує 
образ мети діяльності, 
бажаного буття, світу.
Зазначимо, що поряд із 
процесом перетворення 
істини на правду (ви-
никнення небайдужого 
ставлення до відомих 
властивостей дійснос-
ті) відбувається процес 
протилежний — рух 
від правди до істини

Джерелом хибних 
уявлень слугують 
як особисті якості 
окремої люди-
ни (суб’єктивна 
причина), так 
і тимчасова об-
меженість низку 
людських понять, 
що використову-
ються протягом 
тривалого часу 
як абсолюти-
зація окремих 
відомих власти-
востей дійсності 
(об’єктивно-
історична при-
чина)
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Прихильність Правда хибна думка

віднести до самореалізації 
особистості, оскільки на-
слідки такої діяльності не 
мають суспільного сенсу, 
а тому будуть нейтралізова-
ні (рано чи пізно) суспіль-
ством

іV. Підсумок уроку

Бесіда
1. існує думка, що правда і гідність взаємопов’язані. Як ви стави-

тись до цього твердження?
2. Порівняйте правду й істину. Що між ними спільного і відмін-

ного?
3. Поясніть, який зміст вкладав у розуміння прихильності іспан-

ський філософ ХVіі ст. Балтасар Гарсіан: «Для того, щоб заво-
ювати прихильність, необхідні благодіяння: роби добро напра-
во й наліво, не шкодуй добрих слів і, що краще справ, — люби, 
щоб тебе любили».

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Як ви розумієте твердження: «Немає гіршої неправди, ніж не-

правильно зрозуміла істина».
3. Пояснити письмово, як ви розумієте думку філософа Г. Гегеля: 

«істина народжується як єресь і помирає як хибна думка».

Уроки 30–31
специфіка, форми і методи наукового пізнання.  
Докази і спростування. співвідношення емпіричного  
і теоретичного знання

мета: визначити сутність методів пізнання; розвивати вміння 
критично мислити, самостійно робити висновки; розкрити основні 
поняття теми.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
форма проведення: лекція з опорою на структурно-логічні 

 схеми.
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хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Повідомлення теми і мети уроку.

ііі. Вивчення нового матеріалу

Розуміння методу пізнання та закону �
М е т о д  (від грецьк. метод — буквально: шлях до чогось) — 
у найширшому значенні — спосіб досягнення мети, певним 
чином упорядкована діяльність. 

Як засіб пізнання метод є способом відтворення мисленням ре-
чі, яка вивчається. Це — спосіб побудови й обґрунтування знання. 
До змісту методу входять кілька прийомів, за допомогою яких лю-
дина пізнає чи практично освоює світ.

Так, на виробництві метод — це спосіб виготовлення речей, 
вирощування корисних рослин, тварин тощо. У науці метод — це 
спосіб досягнення нових результатів, наукових істин. Філософія 
протягом свого розвитку виробила загальний метод пізнання — 
діа лектику, одну з найважливіших форм мислення.

філОсОфсьКі меТОДи Пізнання

Діалектика

Метафізика

Софістика Еклектика Герменевтика Негативна діалектика

Загальнонаукові методи пізнання

Емпіричні Теоретичні

спостереження

вимірювання

опис

експеримент

аналіз

синтез

дедукція

індукція
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Сходження від абстрактного до конкретного і навпаки — ще 
один із теоретичних методів пізнання. Вдаючись до абстракції, до-
слідник виділяє головне, сутнісне і відволі кається від випадкового, 
неголовного в речі, явищі. За допо могою абстракцій утворюються 
наукові поняття (наприклад, «людина», «речовина» тощо).

Метод аналогії (від грецьк. — подібність) визначає подібність, 
відповідність, тобто те, що має однакове значення. моделювання 
(речове чи математичне) — це створенням аналога, тобто взірця, 
норми певної речі чи явища. Цей аналог потрібен для збережен-
ня й розширення знання про оригінал для його перетворення або 
управління ним. ідеалізація — це створення подумки об’єктів, які 
не існують у дійсності (наприклад, у математиці — точка, у фізи-
ці — ідеальний газ чи абсолютно тверде тіло, у суспільстві — ідеаль-
на держава, ідеальна сім’я тощо). Звідси — виникнення особи стих 
та суспільних ідеалів, про що йшлося в розділі «Душевне життя 
і духовність людини». До цих же методів належать формалізація, 
методи історичного і логічного та ін.

Якою є природа методів? Генетично метод походить із практич-
ної діяльності. Прийоми практичних дій людини від самого почат-
ку мусили узгоджуватися із властивостями та законами дійсності, 
із логікою тих процесів, із якими людина мала справу.

Пізнаючи ці процеси, людина відкриває для себе досить важли-
ву властивість існування світу: у зв’язках і відношен нях існує ба-
гато чого стійкого, незмінного, повторюваного та не обхідного. Ця 
властивість отримала назву «закон». 

Отже, з а к о н  у найбільш загальній, абстрактній формі — 
поняття, яке відображає необхідне, суттєве, стійке, повто-
рюване в тих чи інших явищах дійсності. 

Таке розуміння поняття «закон» засвідчує, що у світі, незалеж-
но від свідомості людини, тобто об’єктивно, існує зако номірність, 
відображення якої відбувається суб’єктивно і визначається понят-
тям «закон». Людина ж відкриває закони, наприклад, природи, 
остільки, оскільки вона змогла своєю свідомістю охопити необхід-
ні, стійкі, повторювані зв’язки і відношення. ісаак Ньютон, усві-
домивши цілісність механістичної картини світу, відтворив його 
суб’єктивно, побачивши окрему грань — земне тяжіння. Але зако-
ни Ньютона «працюють» і дотепер, бо це суб’єктивне відображення 
максимально наближене до свого прообразу.

Людина відкриває закони не тільки «першої» природи, в якій 
вона виникла. Вона часто творить закономірності «другої»  природи, 
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тобто того, що вона створила сама. Діяльність людини зумовлює 
виникнення низки закономірностей суспільного розвитку і тих від-
носин, які складаються в певно му суспільстві. Загальновідомо, що 
без праці, трудової діяльності людини як закономірності не може 
існувати суспільство.

Типи законів різноманітні. Одні з них відбивають функціональ-
ний взаємозв’язок між властивостями речей (наприклад, закон 
взаємозв’язку маси та енергії), інші — взаємозв’я зок між самими 
матеріальними об’єктами у великих за розміром системах (напри-
клад, закони електромагнітних та граві таційних взаємодій), між 
самими системами або між різними станами чи стадіями розвитку 
систем (наприклад, закон зрос тання ентропії, закон переходу кіль-
кісних змін у якісні).

Закони різняться також за ступенем спільності та сфери дії. 
Окремі, або специфічні, закони відтворюють зв’язок між конкрет-
ними фізичними, хімічними або біологічними властивостями ре-
чей (згадайте відомі зі шкільного курсу закони фізики, хімії чи біо-
логії).

загальні закони відбивають взаємозв’язок між загаль ними 
властивостями, виявляються на всіх рівнях буття і вивча ються та-
кими дисциплінами, як філософія, кібернетика та ін.

У природі закон реалізується несвідомо, в результаті об’єк-
тивної взаємодії матеріальних тіл. У суспільстві всі соціальні за-
кони реалізуються завдяки свідомій, цілеспрямованій діяль ності 
людей, тобто завдяки суб’єктивному фактору. Реалізація законів 
залежить від наявності відповідних умов.

Саме в суспільстві виявляється активна законотворча ді яльність 
людини, особливо в таких сферах, як право і мораль.

висновок. Поняття закону, його розуміння дає змо гу людині, 
людству визначатися з тим загально необхідним, важливим у їх-
ньому житті, що, з одного боку, відбувається завдяки об’єктивним 
процесам, а з другого — завдяки послідовній, цілеспрямованій ді-
яльності самих людей. іншими словами, поняття закону відтіняє 
межі мож ливого і неможливого в житті й діяльності людей.

Співідношення емпіричного і теоретичного рівнів пізнання �
Розрізняють емпіричний і теоретичний рівні наукового пізнання. 

Е м п і р и ч н и й  (грецьк. — досвід) — це такий рівень знан-
ня, зміст якого здебільшого одержано з досвіду (зі спостере-
жень та експериментів), підданого певному раціональному 
опрацюванню, тобто сформульованого певною мовою. 
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Т е о р е т и ч н е  п і з н а н н я  (грецьк. — розгляд, досліджен-
ня) — це пояснення підстав пізнаваною. 

Метафізичний підхід до розуміння емпіричного і теоретичного 
рівнів пізнання виявляється в запереченні єдності між ними або аб-
солютизації одного з них. 

Взяте загалом, наукове пізнання включає в себе два основних 
рівня — емпіричний і теоретичний. Хоча вони і пов’язані, але від-
різняються один від одного, кожен із них має свою специфіку. У 
чому вона полягає? 

На емпіричному рівні переважає живе споглядання (чуттєве 
пізнання); раціональний момент і його форми (судження, поняття 
та ін) тут присутні, але мають підпорядковане значення. Тому до-
сліджуваний об’єкт відбивається переважно з боку своїх зовнішніх 
зв’язків і проявів, доступних живому спогляданню. Будь-яке на-
укове дослідження починається зі збору, систематизації й узагаль-
нення фактів. Поняття «факт» (від лат. factorum — зроблене, до-
конане) охоплює певний фрагмент дійсності, або пізнання, знання 
про які має бути достовірним. Збір фактів, їх первинне узагальнен-
ня, опис («протоколювання») експериментальних даних, їх систе-
матизація, класифікація та інша фактофіксувальна діяльність — 
характерні ознаки емпіричного пізнання. Емпіричне дослідження 
спрямоване безпосередньо (без проміжних ланок) на свій об’єкт. 
Воно освоює його за допомогою таких прийомів і засобів, як по-
рівняння, спостереження, вимірювання, експеримент, аналіз, ін-
дукція.

Теоретичний рівень наукового пізнання характеризується пере-
вагою раціонального моменту і його форм (понять, теорій, законів 
та інших аспектів мислення). Живе споглядання, чуттєве пізнання 
тут не усуваються, а стають підпорядкованим (але дуже важливим) 
аспектом пізнавального процесу. Теоретичне пізнання відображає 
явища і процеси з погляду їхніх внутрішніх зв’язків та закономір-
ностей, що осягаються за допомогою раціонального опрацювання 
даних емпіричного знання. Це опрацювання здійснюється за до-
помогою систем абстракцій «вищого порядку», таких як поняття, 
умовиводи, закони, категорії, принципи, проблеми, гіпотези, ідеї і 
т. ін. Характерною ознакою теоретичного пізнання є його спрямо-
ваність на себе, рефлексія, тобто дослідження самого процесу піз-
нання, його форм, прийомів, методів, понятійного апарату і т. д. 
На основі теоретичного пояснення і пізнаних законів здійснюється 
наукове передбачення майбутнього.
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Емпіричний і теоретичний рівні пізнання взаємопов’язані, 
межа між ними умовна і рухома. У певних точках розвитку науки 
емпіричне переходить у теоретичне і навпаки. Проте неприпусти-
мо абсолютизувати один із цих рівнів на шкоду іншому. Емпіризм 
зводить наукове знання як ціле до емпіричного його рівня, прини-
жуючи або зовсім відкидаючи теоретичне пізнання.

Види і різновиди доказів. Доведення і спростування �
Отримання опосередкованих, похідних знань відбувається не 

лише у формі умовиводу. іншою формою здійснення цього процесу 
в мисленні є доказ. Він якісно відрізняється за складністю порів-
няно з поняттям, судженням і умовиводом, тому й розглядається 
окремо від них.

Д о к а з  — форма мислення, що обґрунтовує правильність 
суджень, істинність яких не є очевидною, шляхом перетво-
рення їх на судження безпосередньо очевидні. 

Поділ доказів на види є умовним — вони можуть переходити 
один в інший. Виділяють такі види доказів.

П р я м и й  д о к а з  — істинність тези доводиться безпосе-
редньо з істинності аргументів. 

Простий приклад: «Холодильник працює, тому що після уві-
мкнення в мережу в його камері температура повітря знижується 
згідно зі встановленими виробником параметрами»; «Анатолій 
Карпов — видатний шахіст світу тому, що він виграв понад 150 тур-
нірів та матчів».

Н е п р я м и й  д о к а з  — істинність тези виводиться з де-
яких інших суджень. 

Він відрізняється тим, що доводи в ньому обґрунтовують істин-
ність тези опосередковано, через обґрунтування хибності іншої, 
протилежної тези.

Але переконатися в істинності того чи іншого положення без-
посередньо не завжди можна. Так, істинність суджень про факти, 
що відбулися раніше, може бути встановлена і перевірена лише 
опосередковано, логічно, оскільки під час пізнання таких фактів 
вони вже не існують насправді і тому не можуть бути сприйняті 
безпосередньо. Не можна, наприклад, безпосередньо переконатися 
в істинності таких суджень: «Потерпілий С. убитий обвинувачува-
ним К.»; «Під час скоєння злочину обвинувачуваний перебував на 
місці скоєння злочину»; «Організатором скоєного злочину був Т.» 
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і так далі. істинність таких суджень з’ясовується і перевіряється 
не прямо, а опосередковано, за допомогою умовиводів і логічних 
доказів.

Д о в е д е н н я  — це процес думки, що полягає в обґрунту-
ванні істинності якогось положення за допомогою інших по-
ложень, істинність яких установлено раніше.

Наприклад, нам потрібно довести істинність судження «Одер-
жання хабара є діяння, небезпечне для суспільства». Для цього ми 
наводимо такі два судження:
1) «будь-який злочин є діянням суспільно небезпечним»; 
2) «отримання хабара є злочин» — і виводимо з них за правилами 

категоричного силогізму істинність судження, що доводиться.

Доведення є умовиводом. У нашому прикладі воно відбувається 
у формі одного умовиводу. У більшості випадків доведення є склад-
ним, воно складається не з одного, а багатьох умовиводів.

Термін «доведення» вживається в кількох значеннях.
1. Під доведенням розуміють факти, за допомогою яких обґрунто-

вується істинність того чи іншого положення.
2. Словом «доведення» позначають джерела даних про факти, на-

приклад літописи, оповіді очевидців, мемуари тощо.
3. Доведення — це процес мислення, логічний процес обґрун-

тування істинності одного судження за допомогою інших су-
джень. У формальній логіці термін «доведення» вживається са-
ме в цьому значенні. Логіка вивчає доведення як мисленнєвий 
процес.

спростування. Доказ тісно пов’язаний зі спростуванням. Доволі 
часто ми не тільки доводимо істинність висунутої тези, але водно-
час і спростовуємо якесь інше положення, яке вважаємо хибним.

С п р о с т у в а н н я м  називається процес мислення, за до-
помогою якого доводиться хибність якогось положення або 
неспроможність доведення загалом.

іV. Підсумок уроку

Бесіда
1. із якими методами пізнання ви ознайомилися сьогодні?
2. У чому полягає сутність співвідношення емпіричного і теоре-

тичного знання?
3. Що ми називаємо доказом?
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4. Який зміст філософи вкладають у поняття «пізнання»? Скла-
діть два речення з використанням цього поняття в контексті 
суспільствознавчого знання.

V. Домашнє завдання

1. Повторити матеріал за темою «Пізнання та його основні 
 форми».

2. Знайти приклади методів наукового пізнання в різних науках 
і на уроці подати результати вашої роботи.

Урок 32
Повторювально-узагальнювальний урок за темою 4 
«Пізнання та його основні форми»

мета: повторити, закріпити та узагальнити вивчений матеріал 
про методи та особливості наукового пізнання; розкрити приклад-
ний характер наукового пізнання; розширювати міжпредметні 
зв’язки шляхом залучення знань старшокласників з інших пред-
метних галузей — математики, фізики, хімії, біології, географії, 
історії, політології, літератури, етики.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.
форма уроку: бесіда з елементами дискусії, виконання прак-

тичних завдань.

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Сьогодні на уроці ми з вами узагальнимо ваші знання з теми 
«Пізнання та його основні форми». Нам у роботі допоможуть ва-
ші знання з інших предметів. Ми будемо відповідати на запитання, 
розв’язувати логічні задачі, висловлювати свою точку зору щодо 
цієї теми.
1. Що таке наука? (Одна з форм суспільної свідомості, що дає 

об’єктивне відображення світу.)
2. Що таке закон? (Стійкий повторюваний зв’язок між окреми ми 

сторонами і властивостями явищ.)
3. Наведіть приклади повторюваності в природі. (Зміна пір року, 

часу доби, припливи і відпливи тощо.)
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4. Які інші значення поняття «закон» вам відомі? (Нормативний 
акт, правило.)

5. із якими методами наукового пізнання ми ознайомилися на 
уроці? (Спостереження, моделювання, порівняння, узагальнен-
ня, аналіз, синтез.)

Учні наводять приклади методів наукового пізнання в різних 
науках.

ііі. основна частина уроку

Метод спостереження 
(вивчення об’єкта, накопичення фактів)

1. Коли Томас Едісон створював свою знамениту лампочку, він 
довго не міг знайти матеріал для нитки лампи. Йому довелося 
провести сотні експериментів із різними матеріалами. із кож-
ним із матеріалів він проводив по шість досліджень — за кіль-
кістю вимірюваних параметрів. Проводячи експерименти, вче-
ний витратив близько 200 записних книжок.

2. Леонардо да Вінчі записував усе, що спадало йому на думку, 
робив численні замальовки, схеми, креслення зброї, оборон-
них механізмів, літальних апаратів. Усього він зробив близько 
6000 тисяч начерків, до яких згодом неодноразово повертався. 
Також він робив речі, немислимі для своєї епохи, — анатому-
вав трупи, щоб дізнатися щось нове про функції людських ор-
ганів.

3. Фізик Генрі Кавендіш залишив по смерті двадцять пачок руко-
писів із записами досліджень у різних галузях фізики.

4. Для того, щоб зібрати кубик Рубіка, потрібно перебрати безліч 
комбінацій.

5. «Чи знайдеться така людина, яка, кидаючи дротик безперервно 
протягом дня, не влучить хоча б раз у ціль?» (Марк Туллій Ци-
церон, римський оратор).

Моделювання 
(дослідження об’єктів пізнання за допомогою моделей)

1. Образні моделі, побудовані за аналогією
Відкриття формули бензолу німецьким хіміком А. Кекуле: • 
зайшовши одного разу в зоосад, він зупинився біля клітки 
з мавпами, які зачепилися лапами за кільце. Повернувшись 
додому, вчений записав «круглу» структурну формулу бен-
золу.
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Винахід касового апарату: американець Джеймс Рітті плив • 
на пароплаві до Європи і випадково зайшов у машинне відді-
лення, де звернув увагу на роботу лічильника обертів гвин-
та. Саме він підказав ідею створення каси.
Винахід парашута: російський інженер Г. Котельников роз-• 
почав експерименти зі звичайної збільшеної парасольки, 
проте ця конструкція виявилася занадто важкою. Змен-
шення її ваги призвело до зменшення надійності літального 
апарату. Аж якось, проходячи у вітряну погоду повз конки, 
винахідник побачив даму, у якої з розкритої сумки випала 
шовкова шаль, зачепилася бахромою за клямку, порив вітру 
утворив купол, який потягнув сумку за собою. Цей принцип 
Котельников реалізував під час виготовлення парашута.

2. Знакові (математичні) моделі
Карти, схеми, креслення, графіки.• 
Формули, рівняння, теореми.• 
Мови (у тому числі ноти, есперанто, абетка Морзе, семафор, • 
азбука Брайля, дактилолог (мова для глухонімих), дорожні 
знаки, мнемотехніка тощо).
Періодична система хімічних елементів.• 
Аркуш Мебіуса, «нескінченна» магнітофонна стрічка, шлі-• 
фувальна стрічка з двома робочими поверхнями, що само-
очищається, транспортер у картоплезбиральних комбайнах.

3. Фізичні моделі:
Для вивчення аеродинаміки літака будують його модель • 
і продувають в аеродинамічній трубі.
Реконструкція історичного минулого (щоб підтвердити тео-• 
рію первісного заселення островів Полінезії з Америки, ві-
домий норвезький дослідник Тур Хейєрдал 1947 р. здійснив 
плавання з Полінезії в Перу на плоту «Кон-Тікі», в 1969–
1970 рр. — на папірусних човнах «Ра» і «Ра-2» з Африки до 
островів Центральної Америки).

Структурний аналіз і теоретичне обґрунтування отриманих ре-
зультатів доцільно продемонструвати на прикладі літературних 
творів.
1. Аналіз (уявне розчленування об’єктів, предметів на складники 

й уявне виділення в них окремих ознак). Характерні риси геро-
їв «Мертвих душ» М. В. Гоголя: Манілов був мрійником, Коро-
бочка відрізнялася підозріливістю, Собакевич — брутальністю, 
Плюшкін — скупістю тощо.
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2. Синтез (уявне з’єднання в ціле частин об’єкта, предмета, або 
основних ознак, отриманих у процесі аналізу). Через характер-
ні риси героїв створюється «типовий образ». Таким, наприклад, 
є Маруся з однойменної повісті Г. Квітки-Основ’яненка.

3. Порівняння (уявне встановлення подібності і відмінності пред-
метів за істотними і несуттєвими ознаками). Наприклад: П’єр 
Безухов і Андрій Болконський, Ольга і Тетяна Ларини.

4. Узагальнення (уявне об’єднання частин об’єкта, предмета в но-
ве поняття). Поема і. Котляревського «Енеїда» — «енциклопе-
дія українського життя».

Практичне завдання
На прикладі казок спробуймо перевірити теоретичні висновки 

на практиці. Згадаймо відому всім казку про івана-Царевича.
Боротьба івана-Царевича зі Змієм Гориничем. Завдання іва-

на — перемогти Змія, а для цього треба відрубати йому голову. Ге-
рой проводить численні експерименти — зайде то ліворуч, то пра-
воруч, тільки знесе голову, як на її місці одразу ж виростає інша. 
Після перевірки своєї гіпотези на практиці іван задається іншим 
питанням: як відрубати голову і зробити так, щоб вона більше не 
виростала?

Завдання: простежте всі етапи пізнання на прикладі боротьби 
івана-Царевича з Кощієм Безсмертним.

Спостереження: стежив за Кощієм, випитував у інших про те, 
де він знаходиться і як його можна знищити.

Висування гіпотези: булатом і палицею дістатися до Кощія 
Безсмертного. Невдача примусила івана висунути нову гіпотезу: 
«погибель Кощія» міститься не в ньому самому, а в іншому місці.

Побудова моделі: потрібно шукати голку — в яйці — в качці — 
в скрині — на дереві — на острові за тридев’ять земель.

Перевірка гіпотези на практиці
Порушення нових питань. Де розташований острів? Як звалити 

дуб? Як відкрити скриню? Як наздогнати зайця, якщо буде тікати? 
Як спіймати качку, якщо вона спробує полетіти? Не випадково ка-
жуть: «Швидко казка мовиться, та не скоро діло робиться».

Завдання: простежте, як цей алгоритм виявляється в роботі 
слідчого (збір інформації, спостереження, висунення гіпотез, їх пе-
ревірка, систематизація знань, нові питання).

Завдання (може бути запропоноване як домашнє)
Простежте, як алгоритм процесу пізнання виявляється під час 

вибору супутника життя. Які етапи часом тут пропускаються?
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Повторюваність процесу пізнання
«Ми ніколи не повинні забувати, що кожен успіх нашого піз-• 
нання ставить більше проблем, ніж розв’язує, і що в цій сфері 
кожна нова відкрита земля дозволяє припустити існування ще 
не відомих нам неосяжних континентів». Луї де Бройль, фран-
цузький фізик
«Я вірю: після розв’язання кожної проблеми буде залишатися, • 
як і раніше, великою загадкою питання про те, як чинити з ін-
шими проблемами». Поль Дірак, англійський фізик

Етапи процесу пізнання в історії людства
1. Нагромадження знань: вони мають конкретний, дослідний, 

описовий характер.
2. Спеціалізація знань: формування конкретних наук для більш 

глибокого вивчення світу.
3. Формування теоретичних розділів наук: розглядаються зв’язки 

явищ, їхня єдність, загальні закономірності, тенденції розвитку.
4. Поява нових питань призводить до виникнення нових галузей 

знання на межі наук (синергетика, гідродинаміка, психолінг-
вістика, кольоротерапія, біоритмологія, біоенергетика тощо).

Прикладний характер наукового знання
Герої роману Ж. Верна «Таємничий острів» використовували • 
свої знання з фізики, математики, географії, геології, інженер-
ної справи та ін.
Які практичні знання стали в пригоді іншому літературному ге-• 
роєві — Робінзону Крузо з однойменного роману Д. Дефо?
Якщо ви знайомі з властивостями квадрата, то, знаючи довжи-• 
ну його сторони, можете знайти його площу і периметр; це ви-
явиться корисним для того, щоб з’ясувати, наприклад, скільки 
знадобиться шпалер, щоб обклеїти кімнату, яка має параметри 
a-b-c із вікном і дверима.
Чи можуть знання нам заважати? (До вивчення хімії всі зна-• 
ли, що в металів є основні ознаки — це щось тверде, блискуче 
і холодне. Але ртуть — це рідкий метал, а магній — порошко-
подібний).

Роль особистості в науці
Люди, які зробили значний внесок у розвиток науки, мають 

певні характерні ознаки. Спробуємо їх визначити.

Нестандартність мислення
Винахідник пеніциліну Олександр Флемінг із необережності • 
упустив у бактеріальну культуру трохи плісняви. Подумавши, 
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що доведеться дослід починати спочатку, вчений подивився 
в мікроскоп і оторопів від побаченого: навколо «острівців» пліс-
няви розмноження бактерій припинилося. Флемінг припустив, 
що за допомогою плісняви можна зупинити зростання бактерій. 
Так були відкриті антибіотики.

Відданість справі науки
Народоволець Микола Кибальчич, перебуваючи у в’язниці, роз-• 
робив модель літального апарату.
Сподвижник М. В. Ломоносова Дмитро Виноградов, смертельно • 
хворий, дописував свою працю «Опис властивостей російської 
порцеляни».
Академік іван Павлов, помираючи, фіксував і диктував секре-• 
тареві зміни, що відбуваються в ньому в останні години; на те-
лефонні дзвінки відповідав через секретаря єдиною фразою: 
«Скажіть, що Павлову ніколи, він помирає».
Протягом усіх 900 днів блокади Ленінграда вчені інституту • 
рослинництва оберігали унікальну колекцію насіння, зібрану 
академіком М. і. Вавиловим. Доведена до дистрофії жменька 
вчених не з’їла жодної зернини, і безцінну колекцію було вря-
товано.

Сміливість
ідея геліоцентризму, висунута Миколою Коперником; Джорда-• 
но Бруно і Галілео Галілей, які виступили на її захист.
Французький учений Луї Пастер наражався на величезний ри-• 
зик під час проведення вакцинації проти холери, сибірської ви-
разки і сказу.
Норвезький дослідник Фрітьоф Нансен перервав похід на Пів-• 
нічний полюс, але врятував журнали наукових спостережень.

Відповідальність за свої відкриття й винаходи
Американський фізик Роберт Оппенгеймер («батько атомної • 
бомби») і радянський фізик А. Д. Сахаров (один із творців вод-
невої бомби) виступали за припинення випробувань ядерної 
зброї.
Жюль Верн, працюючи над книгою «Капітан Немо», описав • 
можливості підводного апарату, який міг таранити кораблі су-
противника. Віддавши книгу до видавництва, він випадково ді-
знався з газет, що вчені ведуть розробку нової зброї — торпед, 
здатних на відстані вражати ціль. Жюль Верн негайно скупив 
перше видання свого твору.
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Основні принципи, що лежать в основі наук

Принцип циклічності (ритму)
Які приклади циклічності в природі і в житті ви можете назвати?
Природні ритми: зміна пір року, часу доби (день і ніч), ритми • 
серця, мозку, дихання, припливи і відливи, цикл економіч-
ної активності, цикл розвитку і занепаду світових цивілізацій 
 тощо.
Вірші, музика — ритм, розмір, мелодія.• 
Використання цього принципу тваринами (ведмеді, що впада-• 
ють у сплячку, весняна линька тварин; птахи, що летять у зграї, 
машуть крилами за синусоїдою).

Принцип полярності
Де ми стикаємось із принципом полярності?
Усе має протилежність — інь-Янь (символ), життя і смерть, сон • 
і безсоння, здоров’я і хвороба, тепло і холод, високе і низьке, 
чорне і біле, молодість і старість тощо.
Синтез двох протилежностей — не механічне об’єднання, • 
а створення чогось абсолютно нового (народження дитини, яка 
є унікальною порівняно зі своїми батьками).

Принцип подібності (подібні принципи пристрою)
Прожилки на листі клена = вододіл річок = кровоносна сис-• 
тема.
Луска риб = лусочки шишок.• 
Подібні принципи формування складних систем: атоми — мо-• 
лекули — клітини — організми — екосистеми;  звук — буква — 
слово — фраза — речення — абзац — текст — твір.
Голографія (метод отримання об’ємного зображення, що ґрун-• 
тується на інтерференції хвиль; кожна частина голограми міс-
тить інформацію про весь об’єкт).

Принцип раціональності
«Золота пропорція» («золотий перетин»). Приклади: цибуля • 
(кількість пір’я — 3–5–8); морські зірки, морські їжаки — 8 пе-
регородок, 8 щупалець; равлики — 13 частин; комахи — 3 па-
ри ніг, 2 пари крил, черевця складаються з 5 частин; ссавці — 
5 пальців, 34 хребці тощо.
Стільники бджіл у вигляді шестигранників є найбільш економ-• 
ною організацією простору, оскільки за однакового обсягу для 
будівництва шестигранних осередків потрібно найменше мате-
ріалу.
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Процес розвитку
Як і процес пізнання, процес будь-якого розвитку відбувається • 
за спіраллю. Де в живій природі зустрічається спіраль? (Вусики 
рослин, ріст тканин у стовбурах дерев, розташування насіння 
в соняшнику, протоплазма в клітині, кристали, шишки, луска 
риб, равлик, павутина, осине гніздо, лист, який згортається, 
Галактика.)
Молекула ДНК має форму подвійної спіралі, і певний генетич-• 
ний код вибудовується за 19 витків спіралі — Метонів цикл, 
який лежав в основі давньогрецького календаря (тривав 19 ро-
ків). Виток подвійної спіралі ДНК відповідає сонячному року.

висновок. Розвиток світу відбувається за спіраллю (повторюва-
ність, але на іншому витку).

іV. Підсумок уроку

Учитель оцінює роботу учнів, аналізує та коментує її.

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал теми «Пізнання та його форми».

Тема 5.  
сОціальна філОсОфія

Урок 33
Предмет соціальної філософії

мета: з’ясувати, що вивчає предмет соціальної філософії; ви-
значити сутність поняття «соціальне пізнання»; визначити види 
і функції соціального пізнання; з’ясувати, що є об’єктом соціаль-
ної філософії.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
форма уроку: лекція.

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Бесіда
1. Які науки вивчають суспільство?
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2. Для чого це необхідно робити?
3. Чи можна, вивчаючи процес розвитку суспільства, змінити йо-

го хід?

ііі. Вивчення нового матеріалу

Поняття соціального пізнання �
На людей щоденно навалюється шалений потік інформації як 

іззовні, так і в результаті її опрацювання. Оскільки людина — іс-
тота соціальна, то й її пізнавальна діяльність розглядається в со-
ціальному контексті. Пізнаючи соціальне оточення, навколишній 
світ, індивід сприймає, пояснює і відтворює різні соціальні аспекти 
цього світу у своєму мисленні. Отже, процес соціального пізнання 
посідає надзвичайно важливе місце в житті особи, в її взаємодії з ін-
шими людьми. Активізація проблем соціального пізнання в наш 
час спрямована на дослідження та з’ясування кількох характерис-
тик цього складного феномену:
1. Яким чином люди формують свої висновки, отримуючи соці-

альну інформацію з навколишнього середовища?
2. Чому люди звертають увагу на одні дії індивідів, ігноруючи ін-

ші?
3. У чому полягає специфіка соціального пізнання, спрямованого 

на сприймання й кодування соціальної інформації?
4. За допомогою яких методів люди інтегрують інформацію для 

того, щоб мати уявлення та робити відповідні висновки про со-
ціальний світ?

5. Як відбувається процес набуття знань про себе та інших?
6. За допомогою яких інструментів набувається соціальне знання?
7. Яким чином люди накопичують і пригадують інформацію про 

соціальні події та інших людей?

Специфіка цього виду пізнання полягає передусім у тому, що 
об’єктом тут виступає діяльність самих суб’єктів пізнання. Тобто 
самі люди є і суб’єктами пізнання, і реальними дійовими особами. 
Окрім того, об’єктом пізнання стає також взаємодія між об’єктом 
і суб’єктом пізнання. іншими словами, на відміну від наук про при-
роду, технічних та інших наук, у самому об’єкті соціального пі-
знання спочатку є присутнім і його суб’єкт.

Далі, суспільство і людина, з одного боку, виступають як части-
на природи. із другого — це творіння і самого суспільства, і власне 
людини, матеріалізовані результати їхньої діяльності. У суспіль-
стві діють як соціальні, так і індивідуальні сили, як матеріальні, 
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так і ідеальні, об’єктивні і суб’єктивні чинники; мають значення 
як почуття, пристрасті, так і розум; як свідомі, так і несвідомі, ра-
ціональні та ірраціональні сторони життєдіяльності людей. Усере-
дині самого суспільства різні його структури й елементи прагнуть 
задовольнити власні потреби, інтереси й цілі. Ця складність гро-
мадського життя, його різноманіття й різноякісність зумовлюють 
складність соціального пізнання і його специфіку стосовно інших 
видів пізнання.

До проблем соціального пізнання, зумовлених об’єктивними 
причинами, тобто причинами, обґрунтованими специфікою об’єк-
та, додаються складнощі, пов’язані з суб’єктом пізнання. Таким 
суб’єктом є, врешті-решт, сама людина. Таким чином, характери-
зуючи соціальне пізнання, слід мати на увазі також і його особис-
тісний чинник.

Нарешті, необхідно підкреслити соціально-історичну зумовле-
ність соціального пізнання, серед іншого, рівнем розвитку мате-
ріального і духовного життя суспільства, його соціальною струк-
турою.

Конкретна комбінація всіх зазначених чинників і сторін специ-
фіки соціального пізнання зумовлює різноманіття точок зору і тео-
рій, що пояснюють розвиток і функціонування громадського жит-
тя. Водночас зазначена специфіка багато в чому визначає характер 
і особливості різних сторін соціального пізнання — онтологічної, 
гносеологічної і ціннісної (аксиологічної).

Онтологічна сторона Гносеологічна сторона
аксіологічна (ціннісна) 

сторона

Онтологічна (від 
грецьк. ontos — бут-
тя, суще) сторона 
соціального пізнан-
ня пояснює буття 
суспільства, законо-
мірності й тенденції 
його функціонування 
й розвитку. Водночас 
вона включає і такого 
суб’єкта соціальної 
життєдіяльності, як 
людина, тією мірою, 
якою вона включена 
в систему громадських 
взаємин

Гносеологічна (від 
грецьк. gnosis — зна-
ння) сторона соціально-
го пізнання пов’язана 
з особливостями самого 
цього пізнання, переду-
сім із питанням про те, 
чи здатне воно форму-
лювати власні закони 
і категорії й чи має 
воно їх взагалі. іншими 
словами, йдеться про 
те, чи може соціальне 
пізнання претендувати 
на істину і мати статус 
науки? 

Ціннісна — аксіологіч-
на сторона (від грецьк. 
axios — цінний) сус-
пільного пізнання 
відіграє важливу 
роль в розумінні його 
специфіки, оскільки 
будь-яке пізнання, 
і особливо соціальне, 
пов’язане з тими чи 
іншими ціннісними 
зразками, пристрастя-
ми та інте ресами різ-
них суб’єктів
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Онтологічна сторона Гносеологічна сторона
аксіологічна (ціннісна) 

сторона

У цьому аспекті зазна-
чена вище складність 
соціального життя, 
а також її динаміч-
ність у поєднанні 
з особистісним елемен-
том соціального піз-
нання є об’єктивною 
основою різноманіття 
точок зору з питання 
про сутність соціаль-
ного буття людей. 
Людське суспільство 
(як і сама людина) має 
об’єктивну, передусім 
природну, основу. 
Воно виникає і розви-
вається об’єктивно, 
тобто незалежно від 
конкретного суб’єкта 
пізнання. інакше в іс-
торії взагалі не було б 
жодної загальної лінії 
розвитку.
До основних 
об’єктивних соціаль-
них чинників, що 
лежать в основі будь-
якого суспільства, 
належать передусім 
рівень і характер еко-
номічного розвитку 
суспільства, матері-
альні інтереси й по-
треби людей

До гносеологічної 
сторони соціального 
пізнання належить та-
кож розв’язання таких 
 проблем:

яким чином здій- 9
снюється пізнання 
громадських явищ;
якими є можли- 9
вості і межі їх 
 пізнання;
роль громадської  9
практики в соці-
альному пізнанні 
і значення в цьому 
особистого досвіду 
суб’єкта, що пізнає;
роль різного роду  9
соціологічних до-
сліджень і соціаль-
них експериментів.

Важливе значення має 
питання про можли-
вості людського розуму 
в пізнанні духовного 
світу людини і сус-
пільства, культури 
тих чи інших народів. 
У зв’язку з цим ви-
никають проблеми 
можливостей логічного 
й інтуїтивного пізнан-
ня явищ громадського 
життя (проблеми мето-
дологічні), у тому числі 
психологічних станів 
великих груп людей як 
проявів їхньої масової 
свідомості

Ціннісний підхід про-
являється уже від са-
мого початку пізнан-
ня — з вибору об’єкта 
дослідження. Цей 
вибір здійснюється 
конкретним суб’єктом 
із його життєвим і піз-
навальним досвідом, 
індивідуальними ці-
лями і зав даннями. 
Окрім того, ціннісні 
передумови і пріори-
тети значною мірою 
визначають не лише 
вибір об’єкта пізнан-
ня, але і його форми 
і методи, а також спе-
цифіку тлумачення 
результатів соціально-
го пізнання
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Предмет соціальної філософії �
На основі вище викладеного можна зробити такий висновок.

С о ц і а л ь н а  ф і л о с о ф і я  — це система теоретичного 
знання про найбільш загальні закономірності й тенденції 
взаємодії соціальних явищ, функціонування і розвитку сус-
пільства, цілісного процесу соціального життя.

Соціальна філософія вивчає суспільство і соціальне життя не 
лише в структурно-функціональному плані, але і в його історично-
му розвитку. Безумовно, предметом її розгляду є й сама людина, 
узята, проте, не «сама по собі», не як окремий індивід, а як пред-
ставник соціальної групи або спільноти, тобто в системі своїх соці-
альних зв’язків. Соціальна філософія вивчає закони, згідно з яки-
ми в суспільстві складаються стійкі великі групи людей, стосунки 
між цими групами, їхні зв’язки і роль у суспільстві.

Предмет і специфіку соціальної філософії не можна розкрити, 
не порушуючи питання про її функції. Назвемо основні з них.

світоглядна функція соціальної філософії полягає в тому, що 
вона формує в людини загальний погляд на соціальний світ, тобто 
на існування і розвиток суспільства, певним чином розв’язує пи-
тання про співвідношення буття людей, матеріальних умов їхнього 
життя і свідомості, про місце і призначення людини в суспільстві, 
мету і сенсі її життя тощо.

Теоретична функція соціальної філософії полягає в тому, що 
вона дозволяє проникнути углиб соціальних процесів і судити про 
них на рівні теорії, тобто системи поглядів про їхню сутність, зміст 
і напрям розвитку. На теоретичному рівні може йтися про тен-
денції, закономірності розвитку громадських явищ і суспільства 
 загалом.

методологічна функція соціальної філософії полягає в засто-
суванні її положень під час дослідження окремих явищ і процесів 
громадського життя, що вивчаються тими чи іншими суспільними 
науками. У цьому випадку положення соціальної філософії віді-
грають роль методології в дослідженнях, здійснюваних у галузі 
історичних, юридичних, економічних, психологічних та інших 
наук. Соціальна філософія виробляє і розвиває як власні методи до-
слідження (історико-порівняльний, герменевтичний — техніка ін-
терпретації історичних подій і текстів, статистичний), так і загаль-
нофілософські методи — передусім діалектичний метод (уміння 
розглядати суспільну дійсність не однобічно, а в її суперечностях, 



136 Усі уроки до курсу «Філософія». 11 клас. Профільний рівень

що є  джерелом її розвитку, в єдності і боротьбі протилежностей, 
в розгляді кількісних змін, які через певні періоди спричиняють 
якісні зміни в історії). Через це соціальна філософія виступає за-
гальною методологією пізнання соціальних явищ і для конкрет-
ніших громадських наук (політології, соціології, економіки), роз-
глядаючи найбільш загальні закономірності й тенденції розвитку 
суспільства. Водночас соціальна філософія є загальною теорією 
розвитку суспільства, історичного процесу.

Прогностична функція соціальної філософії полягає в тому, що 
її положення сприяють передбаченню тенденцій розвитку суспіль-
ства, його окремих аспектів, можливих найближчих і віддалених 
наслідків діяльності людей. На основі такого передбачення можна 
будувати прогнози розвитку тих чи інших соціальних явищ і всьо-
го суспільства.

О б ’ є к т  с о ц і а л ь н о ї  ф і л о с о ф і ї  — соціальне життя 
і соціальні процеси. 

із поняття соціального виключаються, з одного боку, природ-
ні, а з другого боку, індивідуальні, особисті явища. Тобто соціаль-
ні явища — це завжди громадські явища. Проте під поняття «сус-
пільні явища» підходять і економічні, і політичні, і національні, 
і безліч інших явищ. Коротко кажучи, соціальне життя суспіль-
ства — це спільне буття людей, це їхня подія. Воно включає матері-
альні і духовні явища і процеси, різні аспекти громадського життя: 
економічний, політичний, духовний тощо в їхній багатосторонній 
взаємодії. А соціальна дія — це завжди результат взаємодії цілого 
низки суспільних чинників. Тому основним суб’єктом соціальної 
дії і соціальних стосунків є громадська група (соціальна спільність) 
або суспільство загалом.

іV. Підсумок уроку

Соціальна філософія розглядає соціальні інститути як певну 
сукупність закладів та установ, що відповідає соціальній структу-
рі суспільства; сукупність соціальних умов та культурних зразків, 
які визначають стійкі форми соціальної поведінки та діяльності; 
систему поведінки згідно з цими нормами. В економічній сфері сус-
пільної діяльності є такі інститути, як розподіл праці, власність, за-
робітна плата та ін.; у політичній — держава, армія, партія і т. ін.; 
у духовній — мораль, право, мистецтво, наука, релігія тощо. Со-
ціальна філософія розглядає й такі інститути, як сім’я, виховання, 
культура. Функції цих інститутів доволі своєрідні: вони заохочу-
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ють діяльність осіб, що входять до них, і приймають як свої їхні до-
мінантні норми. інститути регулюють поведінку та діяльність, що 
суперечать цим нормам, контролюють та впорядковують їх згідно 
зі своїми принципами.

Соціальна філософія наголошує на пріоритетності кожного еле-
мента способу життя, на цілісності суспільства як соціальної сис-
теми, що функціонує завдяки виробництву й постає як живий ор-
ганізм з усіма особливостями економічних, соціально-політичних, 
ідеологічних, культурних, побутових, сімейних та інших соціаль-
них відносин, які безпосередньо характеризують життєдіяльність 
людей. У центрі суспільства — людина. Без неї воно не існує. Які б 
матеріальні цінності не накопичили люди — будівлі, знаряддя пра-
ці тощо — усе це гине після того, як територію залишили люди. 
Людина — суб’єкт і головна дійова особа суспільства. Цей висновок 
залишається незаперечним незалежно від теоретичних побудов та 
ідеологічних домінант суспільного розвитку.

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника.

Уроки 34–35
Закономірне, стихійне і випадкове в історії

мета: визначити закономірності історичного розвитку; 
з’ясувати розуміння закономірного, стихійного і випадкового в іс-
торії; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити вис-
новки; розширювати міжпредметні зв’язки.

форма проведення:  лекція.

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Бесіда
1. Чи можна в чергуванні історичних подій знайти порядок і спря-

мованість?
2. Чи є суспільне життя недосяжним для нашого розуміння хаосом?
3. Чи є в історії закономірності, без яких неможливе життя людей?

Аргументуйте свої відповіді.
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ііі. Вивчення нового матеріалу

Випадкове, свідоме і стихійне в суспільному розвитку �
Для розкриття сутності суспільного розвитку, його закономір-

ностей, принципів взаємин між людьми в суспільстві виникає по-
треба спеціального розгляду сутності законів розвитку суспільства, 
а також випадкового і стихійного в саморозвитку суспільства.

Відомою є теза, що історія суспільства відрізняється від історії 
природи тим, що першу творять люди, а друга відбувається сама. 
Люди творять свою історію, про що йшла мова раніше; суспіль-
ні відносини є таким самим продуктом людей, як і вся культура, 
техніка тощо. історія є діяльністю людей, їхніх спільнот, які пере-
слідують свої цілі. Закони суспільного розвитку здійснюються без 
посередництва людей. Вони є такими ж об’єктивними, як і закони 
природи, тобто це об’єктивні, загальні, суттєві, необхідні, внутріш-
ні, повторювальні зв’язки явищ суспільного життя, які відобража-
ють характер основної спрямованості розвитку суспільства.

Але ці закони мають і свою специфіку: вони виникли разом із 
появою суспільства і тому є відносно недовговічними (на відміну 
від вічних законів природи); закони природи відбуваються, тоді як 
суспільні закони «робляться»; вони мають складніший характер, 
пов’язаний із високим рівнем організації суспільства як форми ру-
ху матерії; далі люди мають справу з тим, що вже реалізувалося, 
стало дійсністю, тому не можуть знати, скільки було втрачено ре-
альних можливостей; насамкінець, у формуванні й розвитку сус-
пільства значну роль відіграють статистичні закони, або тенден-
ції.

Відомо, що історія не повторюється, оскільки вона розвиваєть-
ся не по колу, а по спіралі, і навіть повторення в ній відрізняються 
одне від одного, маючи в собі щось нове.

Отже, в історичному процесі діє необхідність у формі законо-
мірностей його розвитку. Але в ньому більшою мірою, ніж у при-
роді, діє також «його величність випадок», адже діяльність людей 
визначається не лише їхніми ідеями і волею, а й пристрастями, ба-
жаннями тощо. При цьому випадковості відрізняються одна від од-
ної: з одного боку, вони є більш-менш відповідною формою прояву 
необхідності, сприяють виявленню певної закономірності (адже ви-
падковість — це форма вияву і доповнення необхідності, а необхід-
ність виявляється через випадковості), а з другого, — коли випад-
ковості є чимось стороннім для суспільного процесу, вторгаються 
в нього немовби «збоку» і вносять подекуди в цей процес серйозні 
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і навіть фатальні корективи, адже навіть незначні випадковості мо-
жуть мати значні наслідки.

Таке розуміння співвідношення необхідності і випадковості не 
має нічого спільного ні з фаталізмом, ні з волюнтаризмом.

фаталізм (від фатум — «наперед визначений долею») має різні 
відтінки, між якими існують суттєві розбіжності: наприклад, ре-
лігійний фаталізм, географічний детермінізм, технократичні кон-
цепції, філософія історії Гегеля тощо. Але він завжди акцентує ува-
гу на повній визначеності чи передбачуваності історичних подій. 
Фаталісти стверджують, що оскільки в саморозвитку суспільства 
діють об’єктивні закони (тобто необхідність), то про жодну людську 
активність, свободу не йдеться, суспільство має пасивно очікувати, 
коли закони автоматично втіляться в дійсність.

Протилежністю фаталізму є волюнтаризм (від лат. волюнта-
рис — «залежний від волі») як заперечення будь-яких закономір-
ностей в історії. Волюнтаризм абсолютизує волю суб’єкта історичної 
дії, свободу цього суб’єкта й відкидає роль і значення закономірнос-
тей розвитку суспільства, залежність людської діяльності та її ре-
зультатів від об’єктивних умов. Ф. Ніцше, В. Віндельбанд, Г. Рік-
керт, М. Вебер, А. Тойнбі сповідували ідею волюнтаризму.

Уже неодноразово йшлося про те, що в історії активно діють 
люди, наділені свідомістю, волею, пристрастями, які керуються 
власними інтересами, переконаннями, вірою тощо. Отже, розвиток 
суспільства постає як єдність двох тенденцій — свідомого і стихій-
ного. Тобто йдеться про відносно свідоме використання закономір-
ностей розвитку суспільства та їхню стихійну реалізацію.

Свідомою діяльністю в історії можна вважати таку, що базуєть-
ся на відповідності особистих цілей людей, які беруть у ній участь, 
загальним цілям усіх членів соціальної групи чи спільноти. Така 
діяльність можлива лише на основі пізнання суспільних законів, 
відповідності цілей діяльності та їхніх засобів цим законам, перед-
бачення наслідків дій.

Але чи завжди можна стверджувати, що в масштабах суспіль-
ства сукупна діяльність людей приводить до усвідомлених ними 
результатів? історія свідчить, що досягнутий результат може бути 
непередбачуваним; і справа, таким чином, робиться свідомо, але її 
результати, особливо віддалені, не збігаються з передбачуваними. 
У такому випадку йдеться про стихійність суспільного процесу.

інколи навіть свідомо організовані дії призводять до проти-
лежних результатів: ідеологи Французької революції 1789 р., на-
приклад, мріяли про царство розуму, свободи і справедливості, 
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а  закінчили… гільйотиною. Як зазначав Гегель, у всесвітній історії 
завдяки діяльності людей досягнуті результати відрізняються від 
тих, яких вони прагнули. У цьому й полягає суть «хитрощів розу-
му історії». Люди прагнуть задоволення своїх потреб і інтересів, 
але результатом досягнення стають приховані інтереси і дії, яких 
вони навіть не усвідомлювали.

Зауважимо також, що в історії стихійне виявляється нерідко 
в боротьбі не «за», а «проти», у вигляді протесту, відчаю, нена-
висті, втрати віри в чинні порядки і бунту проти них.

Об’єктивне і суб’єктивне в соціально-історичному процесі �
історичний процес здійснюється живими людьми, конкретни-

ми особами. Суспільні закони реалізуються передусім через систе-
му суспільних відносин і в самій діяльності. Соціально-історичний 
суб’єкт, який бере участь в усіх суспільних процесах, вирізняється 
особливим типом діяльності, спілкування, самосвідомості. Своєрід-
ність соціального детермінізму, дії суспільних законів розкрива-
ються шляхом виявлення детермінації історії дією певних соціаль-
них сил, що виступають як рушійні сили суспільного розвитку.

Наголошуючи на значенні індивідів у суспільній детермінації, 
слід зазначити, що як суб’єкти історичного процесу індивіди ви-
ступають лише у своїх суспільних взаємозв’язках. Яке місце по-
сідає індивід у суспільному процесі, яка міра його суб’єктивності, 
яким чином він включається в процес реалізації суспільних зако-
номірностей — усе це залежить від типу соціальних організацій, 
характеру тих суспільних відносин, у яких він діє.

Діяльність соціального суб’єкта є сутнісною рушійною силою 
суспільно-історичного процесу.

О б ’ є к т и в н е  (як сутнісне визначення сторони суб’єкта) 
характеризується як функціональна властивість об’єктів 
природи, що їх суб’єкт включає у свою діяльність. 

Природний об’єкт у процесі відносин із суб’єктом набуває но-
вої, соціальної форми буття, він стає засобом задоволення певних 
потреб. і в цій якості предмет має спільну історію з суб’єктом.

С у б ’ є к т и в н е  (як суттєве визначення суб’єкта) вира-
жає специфічну, соціальну за своїм походженням і змістом 
активність, що виявляється в його свідомій практичній 
і пізнавальній діяльності, у виборі об’єктів, мети і засобів, 
способів їх перетворення, в характері організації самої ді-
яльності, способі включення в неї суб’єкта. 
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Суб’єктивність, відображаючи активність суб’єкта як рушій-
ної сили історичного процесу, зосереджує в собі ті властивості, які 
є підсумком участі суб’єкта в культурно-історичному процесі.

Лише в діяльності соціального суб’єкта та через його посеред-
ництво реалізуються суспільні закони. Своєю цілепокладальною 
діяльністю людина творить і змінює свій світ речей, свої способи 
спілкування, форми соціальності та відповідні інститути, свої зді-
бності, тобто вона творить свою власну історію і, врешті-решт, себе. 
На сучасному етапі суспільного розвитку людство вже не може ді-
яти, не враховуючи необхідності узгодження виробничих процесів, 
що виходять на новий рівень складності та масштабності, з вимога-
ми цілісної соціальної системи, процесами регулювання природо-
користування тощо. Це вимагає, у свою чергу, здійснення переходу 
до нового історичного механізму реалізації об’єктивно необхідних, 
закономірних зв’язків суспільного життя.

із позиції сучасної соціальної філософії суспільство одночасно 
виступає і об’єктом, і суб’єктом. Як об’єкт, воно є частиною уні-
версуму і набуває вигляду природничо-історичного процесу життє-
діяльності людства, який відбиває єдність суспільства з природою. 
Проте як суб’єкт суспільство є результатом діяльності людей, і то-
му його можна зрозуміти як процес становлення людської сутнос-
ті, який виражає відмінність суспільства від природи. Об’єктивне 
і суб’єктивне в людській діяльності нерозривно поєднані й перед-
бачають одне одного. Теоретичне уявлення про соціум як систему 
безпосередньо пов’язане з аналізом головних підрозділів і сфер 
суспільного життя, гармонійна взаємодія яких веде до цілісності 
суспільства, а дисгармонія — до конфліктів. Виділяють такі сфе-
ри суспільного життя: матеріальна, соціально-політична, духовна, 
культурно-побутова. Усі сфери суспільного життя тісно пов’язані 
між собою, тому їх треба розглядати лише в єдності. У центрі кож-
ної сфери перебуває людина.

ііі. Підсумок уроку

із дій окремих людей, як із незліченних струмочків, утворю-
ються річки і моря історичних подій. У своєму повсякденному 
житті люди діють зазвичай свідомо, переслідуючи певні цілі і так 
чи інакше передбачаючи наслідки своїх дій. Проте загальний ре-
зультат може бути непередбачуваним: справа робиться свідомо, але 
далеко не всі її результати, а особливо віддалені, збігаються з пе-
редбачуваними. У такому випадку можна говорити про стихійність 
історичного процесу.
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На цій суперечності наголошував видатний англійський еконо-
міст А. Сміт, який описав діалектику стихійного і свідомого в іс-
торії. Кожна окрема людина, за Смітом, прагне задовольнити свої 
інтереси, досягти своїх цілей; зазвичай вона не думає при цьому 
про суспільну користь і не усвідомлює, наскільки сприяє їй. Але 
«в цьому випадку, як і в багатьох інших, невидима рука спрямовує 
її до мети, яка не входила в її наміри… Переслідуючи свої власні ін-
тереси, вона часто більш дієво служить інтересам суспільства, ніж 
тоді, коли свідомо прагне робити це». «Невидима рука» — це сти-
хійна дія об’єктивних законів життя суспільства. Ці закони діють 
поза волею окремих людей і нерідко проти їхньої волі.

Соціальне прогнозування і планування дають реальну можли-
вість враховувати не тільки безпосередні, а й більш віддалені ре-
зультати діяльності. Але й доволі розвинуте суспільство не здатне 
подолати стихійність у своєму розвитку: життя надто складне, щоб 
його можна було укласти у формули та цифри навіть найкращих 
планів, воно обов’язково вносить у них свої корективи, свіжий 
струмінь спонтанної творчості мас. Та й чи треба долати таку сти-
хійність? У прогресивному розвитку суспільства відбувається на-
чебто зменшення частки стихійного й об’єктивного і збільшення 
питомої ваги свідомого і суб’єктивного, проте необхідно врахову-
вати їхню об’єктивну діалектику і власне людські можливості іс-
торичної творчості.

Розмірковуючи про сенс історії, К. Ясперс писав: «Ми прагнемо 
зрозуміти історію як певне ціле, щоб таким чином зрозуміти й се-
бе. історія є для нас спогадом, про який ми не тільки знаємо, але 
в якому коріння нашого життя. історія — основа, одного разу за-
кладена, зв’язок із якою ми зберігаємо, якщо хочемо не безслідно 
зникнути, а зробити свій внесок у буття людини. історичний по-
гляд створює ту сферу, в якій пробуджується наше розуміння при-
роди людини».

Ф. Ніцше казав: крок за кроком ми боремося з велетом — ви-
падком, і людством досі править безглуздя! Можна погодитися 
з Ніцше, обмеживши узагальнену категоричність його тверджен-
ня. Так, в історії багато безглуздого, ірраціонального, навіть про-
сто огидного. Але чи зводиться все в історії до безглуздя? Такий ви-
сновок був би неправильним. В історії багато не просто розумного, 
а й геніального.

Мудрість століть свідчить: історія вчить нас того, що в неї не-
одмінно потрібно вчитися. Для людини і суспільства важлива сама 
можливість брати з минулого уроки на майбутнє, що дозволяє нам 
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осмислити хід історичного життя людства і намітити філософську 
концепцію історії. Для цього необхідно поєднати знання минулого 
з тим, що нам відкриває сучасна епоха як щодо минулого, так і що-
до майбутнього. Здійснити це можна, лише беручи до уваги історію 
всього людства, а не будь-якої групи народів чи країн.

іV. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Записати у зошиті по 5 прикладів закономірного і стихійного 

в історичному процесі.

Урок 36
суспільство та його соціальна структура

мета: визначити сутність поняття «суспільство»; з’ясувати 
основні ознаки соціальної структури суспільства; розвивати вмін-
ня аналізувати, порівнювати, робити висновки; розширювати між-
предметні зв’язки.

форма проведення:  лекція з елементами дискусії та бесіди.
епіграфи:
Жодне суспільство не може бути гіршим, ніж люди, з яких воно • 
складається. В. Швебель
Суспільство — зведення каменів, яке обрушилося б, якби один • 
не підтримував інший. Сенека

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання
Декілька учнів зачитують по 5 прикладів закономірного і сти-

хійного в історичному процесі.

ііі. мотивація навчальної діяльності

Бесіда
Використовуючи знання, набуті на уроках історії та правознав-

ства, спробуйте відповісти на запитання.
1. У чому полягає основа суспільного життя?
2. Як виникло суспільство і як воно існує?
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3. За яких умов суспільство зберігає свою цілісність?
4. Які типи суспільств існували та існують сьогодні на планеті?
5. Як співвідносяться суспільство та особистість?

іV. Вивчення нового матеріалу

Суспільство, його сутність �
С о ц і а л ь н а  ф і л о с о ф і я  — розділ філософського знан-
ня, що досліджує найбільш загальні характеристики сус-
пільного життя, колективної людської діяльності, а також 
місце особистості в суспільстві. 

Суспільство є об’єктом вивчення багатьох наук, які називають 
соціальними (соціологія, політологія, демографія, соціальна ста-
тистика, економічні дисципліни, соціальна психологія, юридичні 
науки). Особливість соціальної філософії полягає в тому, що вона 
визначає фундаментальні основи і сенс існування суспільного жит-
тя, умови збереження цілісності і впорядкованості суспільства як 
єдиної системи. Окрім того, в межах соціальної філософії осмислю-
ється методологія наукового пізнання суспільного життя, узагаль-
нюється досвід суспільних наук.

історично суспільство виникає разом із появою людини. Пер-
ші об’єднання ґрунтувалися на кровно-родинних зв’язках, але 
з поступом історії, зі зростанням населення, з ускладненням сус-
пільного життя виникають перші соціальні структури (соціальна 
диференціація, право, мораль). Вони набувають власних законів 
розвитку, підтримують цілісність і єдність суспільства, забезпечу-
ючи стабільність і можливість його саморозвитку.

Що ж саме спонукає людей жити і діяти разом? Щоб відпові-
сти на це питання, філософи зверталися до історичного минулого. 
Виникали різноманітні, часто протилежні версії походження сус-
пільства.

Серед чинників, що сприяли відокремленню людини від приро-
ди, зробили людей здатними до спільного буття, називали такі:

біологічний пріоритет людини: завдяки біологічній еволюції • 
у людини сформувалися більш розвинені, ніж у інших вищих 
тварин, нервова система й мозок, завдяки чому людина отрима-
ла можливість жити більш складним, соціальним життям;
біологічна неповноцінність людини: фізична, психологічна • 
слабкість людей як біологічних істот зробила їх «неконкурен-
тоспроможними» в природному середовищі, а інстинкти вижи-
вання і самозбереження спонукали їх до об’єднання зусиль;
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природний поділ людських істот на активну частину, із силь-• 
ним потягом до влади й панування, і таких, що схильні підко-
рятися;
здогадливість і кмітливість прадавньої людини сприяли винай-• 
денню спеціального знаряддя для задоволення власних потреб 
і подальшому його удосконаленню в процесі колективної праці;
«соціальні інстинкти» людей, що перевищують стадні інстинк-• 
ти тварин;
природний альтруїзм, тобто схильність до безкорисливої турбо-• 
ти про інших і готовність жертвувати заради них;
егоїзм і агресивність людей, звідси — небезпека взаємознищен-• 
ня і необхідність контролю за власними діями, що призвело до 
взаємної угоди, до суспільного договору між людьми;
активність людини, її діяльна природа зумовили об’єднання • 
людей у суспільстві: праця створила людину і суспільство.
Отже, основними чинниками історичного саморозвитку сус-

пільства є:
а) трудова діяльність: людина активна і діяльна за своєю приро-

дою, праця стала фактором єднання людей (за біблійною вер-
сією, праця — покликання людини, Бог оселив людину в саду 
Едемському, «щоб обробляти його і доглядати його»);

б) колективність: людина є соціальною істотою, вона має дар спіл-
кування, прагне його, вона не здатна сформуватися як людина 
на самоті («сказав Господь Бог: не добре бути людині самій…»);

в) духовність: людина здатна до пізнання, має свідомість і само-
свідомість, в ній є прагнення до творчості, свободи, добра, лю-
бові («сказав Бог: створимо людину за образом Нашим і за подо-
бою Нашою»).

Людська діяльність, суспільність і духовність розвивалися че-
рез взаємовплив і взаємне коригування одне одного. Так само не 
можна сказати, що було першим — людина чи суспільство. Люди-
на формувалась як суспільна істота, а становлення суспільства від-
бувалось як розвиток власне людського суспільства.

У розумінні сутності суспільства саме цей аспект — співвідно-
шення суспільства та індивіда — є головним.

Структура і функції суспільства �
Суспільство є складною соціальною системою, структурно ор-

ганізованою цілісністю, яку утворюють різні елементи, компонен-
ти, підрозділи. У свою чергу, вони теж мають певний рівень орга-
нізованості й упорядкованості власної структури. Це дає підстави 



146 Усі уроки до курсу «Філософія». 11 клас. Профільний рівень

стверджувати, що соціальна структура суспільства є комплексним, 
багатомірним утворенням.

С о ц і а л ь н а  с т р у к т у р а  с у с п і л ь с т в а  — ієрархічно 
впорядкована сукупність індивідів, соціальних груп, спіль-
нот, організацій, інститутів, об’єднаних стійкими зв’язками 
і відносинами.

іншими словами, це внутрішній устрій суспільства, який скла-
дається з відповідно розташованих, упорядкованих елементів, що 
взаємодіють між собою. Поняття «соціальна структура» охоплює 
системно-організаційний і стратифікаційний аспекти.

Під структурою суспільства розуміють:
а) сукупність різноманітних угрупувань і спільнот (соціальна 

структура суспільства);
б) система основних сфер життєдіяльності суспільства (мате-

ріально-економічної, соціально-політичної, духовно-куль тур-
ної) і відповідних суспільних відносин (економічних, політич-
них, правових, моральних, релігійних тощо).

Сукупність різноманітних соціальних спільнот та зв’язків між 
ними складають соціальну структуру суспільства.

Згідно із системно-організаційним аспектом, головний зміст 
соціальної структури створюють соціальні інститути, насамперед 
економіка, політика (держава), наука, освіта, сім’я, зберігаючи 
і підтримуючи чинні в суспільстві відносини і зв’язки. Ці інститу-
ти нормативно регулюють, контролюють і спрямовують поведінку 
людей у життєво важливих сферах, а також визначають стійкі, ре-
гулярно відтворювані їхні рольові позиції (статуси) в різних типах 
соціальних організацій. Соціальний статус є первинним елементом 
соціальної структури суспільства, що розкриває місце особистості 
в ній. Він зумовлений професією, віком, освітою, матеріальними 
статками тощо. Наприклад, структура сім’ї утворюється взаємоза-
лежною мережею позицій: чоловік, дружина, діти; у системі освіти 
необхідні елементи — учитель, учень; в економіці — підприємець, 
робітник і т. д. Соціальні позиції (статуси) та зв’язки між ними ви-
значають характер соціальних відносин. На основі близькості соці-
альних статусів, що встановлюють потенційну можливість участі 
індивідів у відповідних видах діяльності, формуються складніші 
структурні елементи суспільства — соціальні групи.

С о ц і а л ь н а  г р у п а  — відносно стійка, історично сфор-
мована сукупність людей, об’єднаних на основі загальних 
соціально значущих ознак.
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Це поняття є родовим щодо понять «клас», «соціальна верства», 
«колектив», «нація», «етнічна, територіальна, релігійна та інші 
спільноти», оскільки фіксує соціальні відмінності між окремими 
сукупностями людей у процесі розподілу праці та її результатів. 
Ці відмінності мають у своїй основі відношення до засобів вироб-
ництва, влади, специфіки праці, фаху, освіти, рівня й структури 
доходів, статі, віку, національної належності, місця проживання, 
стилю життя тощо.

У кожному суспільстві існує певна кількість соціальних груп, 
утворення яких зумовлено:

спільною діяльністю (наприклад, професійні групи, зайняті • 
у сфері політичної, економічної та духовної діяльності);
спільним просторово-часовим існуванням (середовищем, тери-• 
торією, комунікацією);
груповими настановами та орієнтаціями.• 

У соціальні групи люди об’єднуються на підставі спільних со-
ціальних інтересів, які зумовлюють їхні дії. Формуються вони 
з представників різних груп залежно від їхнього становища та 
ролі в суспільному житті. Оскільки інтереси, скажімо, у робітни-
ка і підприємця різняться між собою, то вони реально становлять 
різні соціальні групи. Але соціальні інтереси груп, формуючись на 
основі індивідуальних інтересів їхніх учасників, не замикаються 
у власних егоїстичних рамках. У процесі соціальної взаємодії ін-
дивідів виробляються інтереси груп як цілісності, які є втіленням 
інтегрованих, спільних інтересів індивідів, що належать до цих 
груп. Соціальний інтерес групи завжди спрямований на збережен-
ня або зміну її становища в суспільстві.

У соціальній структурі суспільства взаємодіють різні за чисель-
ністю соціальні групи. Традиційно їх поділяють на малі і великі.

М а л а  с о ц і а л ь н а  г р у п а  — нечисленна за складом со-
ціальна група, учасники якої об’єднані спільною діяльністю 
і перебувають у безпосередньому стійкому особистому спіл-
куванні, що є основою для виникнення як емоційних стосун-
ків, так і особливих групових цінностей і норм поведінки.

Родовою ознакою малої групи є наявність безпосередніх трива-
лих особистих контактів (спілкування, взаємодія), притаманних, 
наприклад, сім’ї, виробничій бригаді, шкільному класові, колек-
тиву космічної, арктичної станцій, спортивній команді, релігійній 
секті, групі друзів тощо. Мінімальний розмір малих груп — дві осо-
би, максимальний — кілька десятків.
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В е л и к а  с о ц і а л ь н а  г р у п а  — численна за складом 
група людей, об’єднаних для спільної діяльності, взаємо-
дія між якими є більш формальною. До них можна віднести 
професійні, демографічні, національні спільноти, соціальні 
класи.

Соціальна структура суспільства завжди передбачає групуван-
ня його елементів. Критерієм їх диференціації чи інтеграції є їхня 
позиція щодо певних суспільних ресурсів (влада, власність), функ-
ції, які вони виконують у суспільстві (соціальна роль), соціальний 
статус (ієрархічне місце в суспільстві), єдність культурних норм 
і цінностей (культурна ідентичність) та ін. Факторів, що визначають 
структурну організацію суспільства, багато, і їх необхідно брати до 
уваги. Залежно від критерію виділяють сімейно-побутову, релігій-
ну, соціально-політичну, освітню та інші підструктури суспільства.

Як історичний феномен, соціальна структура суспільства пере-
буває в постійному розвитку. Її динаміка залежить насамперед від 
соціальної мобільності елементів соціальної структури.

У процесі багатогранної життєдіяльності людей складаються 
певні суспільні відносини. Вони охоплюють усі сфери суспільного 
життя та діяльності. Матеріально-економічні відносини включають 
відносини виробничі, технологічні, відносини розподілу, обміну. 
Соціально-політичні відносини — це політичні, правові, мораль-
ні, класові, національні, соціально-групові. Духовно-культурними 
відносинами є моральні, релігійні, художньо-естетичні, наукові.

Вирішальним моментом у структуруванні соціуму на сфери 
життєдіяльності є ті три основних чинники, завдяки яким стало 
можливим саме існування суспільства: трудова діяльність, колек-
тивність і духовність.

Економічна сфера є вихідною структурою суспільства. Основне 
призначення суспільства — відтворити існування живих людських 
істот, які є субстратом суспільства. 

М а т е р і а л ь н о - е к о н о м і ч н а  с ф е р а  є процесом осво-
єння природи з метою створення матеріальних умов і засо-
бів життя. 

Економічна сфера орієнтована, в першу чергу, на забезпечення 
вітальних (життєтворчих і життєзбережних) потреб індивідів.

С о ц і а л ь н о - п о л і т и ч н а  с ф е р а  с у с п і л ь с т в а  — 
це сфера взаємодії індивідів та соціальних спільнот, сфера 
продукування способів і форм спілкування, правил взаємин 
між людьми. 
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Соціально-політична сфера пов’язана з формуванням різноманіт-
них соціальних систем, соціальних спільнот та інститутів. Однією 
з найважливіших функцій суспільства є функція організації, упо-
рядкування, нормалізації суспільних відносин. Саме регулятивну 
функцію виконують соціальні інститути. Вони «обслуговують» усі 
сфери суспільства, забезпечуючи соціальну консолідацію і стабіліза-
цію життя всього суспільства. Соціальні інститути — це і певні уста-
нови, і сукупність соціальних норм та культурних зразків, і система 
поведінки, відповідна до цих норм. Залежно від сфер життєдіяльності 
виділяють такі соціальні інститути: економічні (розподіл праці, влас-
ність, заробітна плата тощо); політичні, або інститути влади (держа-
ва, армія, інститут права, партії, профспілки та ін.); інститути сфери 
культури (традиції і звичаї, мораль, інститути освіти, сім’ї, церкви).

Д у х о в н а  с ф е р а  є сферою духовного виробництва, про-
цесом формування і функціонування об’єктивних форм 
духовного життя — мистецтва, моралі, релігії, філософії, 
культурних цінностей, суспільних цілей та ідеалів, науки, 
виховання, освіти. 

Кожне суспільство у своєму розвитку ґрунтується на певній 
системі цінностей, норм, ідеалів. Якщо ідеалам суспільства, його 
культурі, формам менталітету народу загрожує занепад, то нега-
тивного впливу зазнають суспільні відносини, відповідним чином 
трансформується цивілізація. Суспільне життя в будь-якій формі 
і на будь-якому рівні визначається духовно-культурними чинника-
ми, які не можна ігнорувати.

V. Підсумок уроку

Бесіда
1. У чому полягає сутність поняття «суспільство»?
2. Чому суспільство є соціальною системою?
3. Які характерні риси й особливості визначають суспільство?
4. Назвіть види соціальних груп.
5. Якими є характерні ознаки сформованої етнічної спільноти?
6. Як ви розумієте соціальну рівність?
7. Якими є причини виникнення соціальної нерівності?

Vі. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Написати твір-есе до епіграфа уроку «Жодне суспільство не мо-

же бути гіршим, ніж люди, з яких воно складається» (В. Шве-
бель).
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Урок 37
Нації, національності і народи  
в системі суспільства та суспільних відносин

мета: сформувати в учнів розуміння розмаїття спільнот людей, 
що живуть на Землі; ознайомити учнів із розвитком національно-
го питання і форм міжнаціональної інтеграції; показати позитивні 
і негативні явища націоналізму; виробити негативне ставлення мо-
лоді до національних і міжнаціональних конфліктів; формувати то-
лерантне ставлення молоді до людей іншої нації, релігії, поглядів.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.
форма проведення: лекція з елементами бесіди.

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання
Учні зачитують твори-есе до епіграфа попереднього уроку: 

«Жодне суспільство не може бути гіршим, ніж люди, з яких воно 
складається» (В. Швебель).

ііі. мотивація навчальної діяльності

Бесіда
1. Пригадайте, що розуміють під словом «нація». Якими є ознаки 

нації?
2. Як ви можете оцінити проблему міжнаціональних відносин 

у сучасному світі?
3. Оцініть свої знання з проблеми, що обговорюється, за 

п’ятибальною шкалою («5» — я добре знайомий із цією пробле-
мою, але хотілося б дізнатися ще більше; «4» — я знайомий (-а) 
з проблемою, буду брати участь у її обговоренні; «3» — я мало 
знайомий (-а) із цією проблемою, але спробую взяти участь у її 
обговоренні; «2» — я нічого не знаю із цієї проблеми і не хочу її 
обговорювати).

4. Оберіть символ, що відображає ваше ставлення до запропонова-
ної ситуації:
а) злість (2 бали);
б) невдоволення (3 бали);
в) байдужість (4 бали);
г) розуміння, співпереживання (емпатія) (5 балів).
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5. Що б ви відчули і як би вчинили, якщо б водночас втратили бу-
динки, близьких, друзів і стали «чужими» в країні, де народи-
лися і жили увесь цей час:
а) важко відповісти (2 бали);
б) тільки страх, нічого б не зміг зробити (3 бали);
в) склав би план дій, як вижити (4 бали);
г) запропонуйте свій варіант (5 балів).

6. Прочитайте фрагмент казки Є. Шварца «Дракон» і дайте відпо-
відь на запитання до нього.
«Отже, коли лицар Ланцелот прибув до міста, поневоленого 

жорстоким Драконом, він, на свій подив, почув про доброту Дра-
кона. По-перше, під час епідемії холери Дракон, дихнувши на озе-
ро, скип’ятив у ньому воду. По-друге, він позбавив місто від циган. 
«Але цигани — дуже милі люди», — здивувався Ланцелот. «Що 
ви! Який жах! — вигукнув архіваріус Шарлемань. — Я, щоправда, 
у житті своєму не бачив жодного цигана. Але я ще в школі прохо-
див, що це люди страшні. Це волоцюги за своєю природою, по кро-
ві. Вони вороги будь-якої панівної системи, інакше вони жили б де-
небудь, а не вештались туди-сюди. Їхні пісні позбавлені мужності, 
а ідеї руйнівні. Вони крадуть людей. Вони проникають усюди».

— Як ви оцінюєте позицію архіваріуса Шарлеманя?

Коментар. Зверніть увагу, що хоча архіваріус ніколи сам не ба-
чив циган, але він не вагається щодо загрози, яку вони становлять 
для міста. Для нього навіть реальний Дракон кращий за міфічних 
циган. Але найважливішим є те, що джерелом інформації про «ци-
ганської загрозу» був сам Дракон. Саме таким чином і формуються 
негативні стереотипи в масовій свідомості.

Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

іV. Вивчення нового матеріалу

Учням пропонується пригадати з курсу історії визначення по-
нять «нація», «міжнаціональні відносини», «міжнаціональні кон-
флікти», «націоналізм», приклади з історії проявів крайнього на-
ціоналізму (фашизм, шовінізм, расизм, геноцид).

Проблемне питання уроку
— Чи існують в Україні міжнаціональні конфлікти і якими 

є шляхи їх подолання?

Етнічні спільності �
У сучасному світі існують різні соціальні спільності.
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С о ц і а л ь н і  с п і л ь н о т и  — це відносно стійка сукуп-
ність людей, що вирізняється більш-менш однаковими 
ознаками умов і способів життя, масової свідомості, тією чи 
іншою мірою спільністю соціальних норм, ціннісних систем 
і інте ресів.

види спільнот: сім’я, рід, плем’я, класи, соціальна група, на-
родності, нації, професійні спільноти, трудові колективи.

Етнос, його основні ознаки та особливості �
Е т н о с  — історично створена на певній території стійка 
сукупність людей, якій притаманні загальні, відносно ста-
більними особливості мови, культури і психіки, а також 
усвідомлення своєї єдності і відмінності від інших подіб них 
утворень.

Етнос

Плем’я Народність Нація

Ознаки етносу

Мова 
нації

Сімейно-
побутова 

поведінка

Загально-
історична 

доля

Норми по-
всякденної 
поведінки

Специфічна 
матеріальна 

і духовна 
культура

Нація — певна форма існування етносу, характерна для певно-
го етапу історичного розвитку.

Н а ц і я  — історично сформована спільність людей, яка ха-
рактеризується спільними економічним життям, мовою, те-
риторією, певними психологічними рисами, які виявляють-
ся в особливостях її культури, мистецтва та побуту.

Ознаки нації

Єдина 
раса

Мова Релігія Звички Цінності
Солідар-

ність
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Національна самосвідомість �
Н а ц і о н а л ь н а  с а м о с в і д о м і с т ь  — сукупність соці-
альних, моральних, політичних, економічних, етичних, ре-
лігійних, філософських поглядів, що характеризують зміст, 
рівень і особливості духовного розвитку націй.

Н а ц і о н а л ь н и й  і н т е р е с  — сукупність потреб і праг-
нень народів тієї чи іншої держави створити необхідні жит-
тєві умови, усвідомлення необхідності досягнення суверені-
тету, встановлення відносин із народами інших країн.

Запитання
— Як ви вважаєте, в чому полягає національний інтерес укра-

їнців?

Вивчаючи історію розвитку націй і народностей, виділяють та-
кі процеси, як міжнаціональна диференціація і міжнаціональна 
інтеграція.

М і ж н а ц і о н а л ь н а  д и ф е р е н ц і а ц і я  — це процес 
роз’єднання, розділення, протистояння різних націй, етно-
сів, народів у різних планах.

М і ж н а ц і о н а л ь н а  і н т е г р а ц і я  — це процес поступо-
вого об’єднання різних етносів, народів і націй через сфери 
суспільного життя. 

міжнаціональна 
 диференціація

міжнаціональна  
інтеграція

Причини:
1. Самоізоляція загалом.
2. Протекціонізм 

в економіці.
3. Релігійний фана-

тизм.
4. Націоналізм у різ-

них формах у полі-
тиці і культурі

Причини:
1. Неможливість держав жити ізольовано, що 

пов’язано з конкретними змінами в еконо-
міці практично всіх сучасних країн.

2. Економічний та політичний взаємозв’язок 
держав.

 Прикладом міжнаціональної інтеграції 
в сучасному світі є об’єднання країн Євро-
пи в Європейський Союз (ЄС)

Націоналізм. Міжнаціональні конфлікти та шляхи їх подолання �
Н а ц і о н а л і з м  — 1) ідеологія і політика, яка сповідує 
зверхість національних інтересів над загальнолюдськими; 
2) рух, спрямований на боротьбу за незалежність нації, на-
роду проти іноземних гнобителів; 3) рух за збереження і роз-
виток національних традицій, культури, мови, літератури, 
мистецтва та ін.
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Питання
— Як ви думаєте, чи не стало національне питання причиною 

розпаду СРСР?

М і ж н а ц і о н а л ь н и й  к о н ф л і к т  — одна з форм відно-
син між національними спільнотами, що характеризується 
станом взаємних претензій, відкритим протистоянням ет-
носів, народів і націй один до одного, що мають тенденцію 
до наростання протистояння аж до збройних зіткнень, від-
критих воєн.

Завдання
— Назвіть причини міжнаціональних конфліктів.

Причини міжнаціональних конфліктів

1. Ускладнення соціально-економічного розвитку країн світу, іс-
нування відсталості багатьох із них.

2. Непродумана або навмисно екстремістська політика деяких 
державних діячів.

3. Помилки і прорахунки керівництва певних країн у розв’язанні 
національних питань.

міжнаціональні конфлікти виникають:

1) із приводу спірних територій;
2) через вигнання народу зі своєї території і повернення депорто-

ваного народу на свою історичну батьківщину;
3) через довільну зміну адміністративних кордонів;
4) через насильницьке включення території народу до сусідньої 

держави;
5) між етнічною більшістю і меншістю, що компактно проживає 

(корінна національність);
6) із приводу відсутності в народу національної державності та йо-

го розчленованості між іншими державами.

Типи міжнаціональних конфліктів

1. Державно-правовий (незадоволення правовим становищем на-
ції, прагнення власної державності, конфлікт із державними 
структурами влади країни, до складу якої входить нація).

2. Етнотериторіальний (визначення кордонів нації).
3. Етнодемографічний (захист прав корінної національності).
4. Соціально-психологічний (зміна способу життя, порушення прав 

людини).
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шляхи розв’язання міжнаціональних конфліктів
1. Усвідомлення всіма людьми неприйняття насильства, вироб-

лення поваги до національних почуттів усіх етнічних груп.
2. Проведення лояльної, продуманої політики врахування інте-

ресів усіх народів і народностей.
3. Створення ефективних міжнародних комісій, рад, інших орга-

нізацій для мирного розв’язання національних суперечностей.
4. Надання національно-культурної автономії усім національним 

меншинам, які цього бажають, що сприятиме збереженню їх-
ньої мови, культури, релігії і традицій.

шляхи врегулювання міжнаціональних конфліктів
1. Визнання міжнаціональних проблем і розв’язання їх методами 

національної політики.
2. Використання економічних важелів для нормалізації ситуації.
3. Створення культурної інфраструктури консенсусу, дотриман-

ня принципу паритетності під час призначення людей різних 
національностей на державні посади, підтримка національної 
культури.

Національна політика �
Складовою частиною політичної діяльності держави, поклика-

ної регулювати міжнаціональні відносини в різних сферах життя 
суспільства, є національна політика.

Гуманістичні засади 
політики у сфері на-
ціональних відносин

Основні принципи 
 національної політики

Умови гармонізації 
 національних відносин

1. Відмова від на-
сильства і приму-
су.

2. Пошук згоди на 
основі консенсусу 
всіх учасників.

3. Визнання прав 
і свобод людини.

4. Готовність до 
мирного врегу-
лювання спірних 
проблем.

5. Реалізація ідей 
гуманізму, демо-
кратії, добросу-
сідства

1. Гармонійне по-
єднання націо-
нальних та інтер-
національних 
інтересів, пошук 
оптимальних форм 
співвідношення 
національного та 
інтернаціональ-
ного.

2. Визнання права 
кожного народу на 
самовизначення, 
утворення само-
стійної держави.

1. Наявність правової 
держави.

2. Відмова національ-
ної меншини від се-
паратизму, визнання 
збереження за верхо-
вною владою всіх по-
вноважень в обороні, 
веденні іноземних 
справ.

3. Надання широкої 
автономії і права на 
самоврядування на-
ціональним менши-
нам, що проживають 
компактно.
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Гуманістичні засади 
політики у сфері на-
ціональних відносин

Основні принципи 
 національної політики

Умови гармонізації 
 національних відносин

3. Пріоритетність 
прав людини 
над будь-якими 
 інте ресами націо-
нальної суверен-
ності й автономії.

4. Неприйняття будь-
яких форм шові-
нізму

4. Визнання культурної 
автономії меншин, 
викладання, мовлен-
ня мовою етнічної 
меншини.

5. Максимальне пере-
міщення центру ваги 
у прийнятті владних 
рішень на локальний 
місцевий рівень

V. Підсумок уроку

Тестування
1. Розташуйте етнічні спільноти в порядку їхнього історичного 

розвитку.
А Народність;
Б рід;
В клан;
Г плем’я;
Д нація.

2. До історично сформованих груп людей належать:
А народності;
Б класи;
В держави.
Відповідь: 1 Б, В, Г, А, Д; 2 А.

Vі. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Підготувати електронну презентацію «Національні проблеми 

України».
3. Підготувати повідомлення про демографічну політику країн 

світу.

Урок 38
сім’я і суспільство

мета: ознайомити із сутністю понять «шлюб», «сім’я», історич-
ними формами сім’ї та шлюбу; підвести до висновку про функції 
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сім’ї як соціального інституту і малої групи, розкрити причини 
кризи сім’ї в сучасному суспільстві та шляхи її подолання; форму-
вати вміння аналізувати навчальний матеріал, робити висновки на 
основі отриманих знань, збирати, накопичувати, зберігати, оброб-
ляти і передавати отриману інформацію.

Тип уроку: комбінований.
форма проведення:  лекція з елементами бесіди.

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання
Виступ учнів з електронною презентацією «Національні про-

блеми України».

ііі. мотивація навчальної діяльності

Бесіда
1. Що означає термін «соціальний інститут»?
2. Наведіть приклади соціальних інститутів.
3. Назвіть ознаки, які характеризують соціальні інститути.
4. Які основні ознаки організованих соціальних систем?
5. Що таке соціальна група?

Учитель повідомляє тему, мету навчального заняття, підводить 
учнів до висновку про необхідність вивчення теми.

Проблемне запитання
— Яку роль у сучасному суспільстві відіграє сім’я?

іV. Вивчення нового матеріалу

Еволюція розвитку сім’ї як соціального інституту �
Сім’я — це міні-модель суспільства. Без сім’ї та сімейного ви-

ховання, сімейного піклування про дитину не було б ні суспільства, 
ні держави, ні етносу. Як би не змінювалися суспільні настанови, 
сім’я залишається найважливішою цінністю й опорою держави.

Утопісти, революціонери всіх часів чомусь прагнули знищити 
сім’ю, пропагували «вільне кохання», виступали за те, щоб функ-
ції сім’ї передати державі. Так, В. і. Ленін мріяв побудувати вели-
чезні фабрики-кухні, фабрики-пральні і звільнити жінку від до-
машньої праці.
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Сім’я — дуже давній соціальний інститут. Вона історично змі-
нювалася: в суспільстві не вщухають суперечки щодо того, яка 
з форм сім’ї більш життєздатна.

Російські слов’янофіли у ХіХ ст. відстоювали ідеал патріар-
хальної сім’ї, де основна влада належала главі родини — батькові. 
Усі інші члени сім’ї повинні були беззаперечно виконувати його 
волю. Роль жінки зводилася до народження і виховання дітей, ве-
дення домашнього господарства.

Противники такої родини були не тільки серед західників. із 
критикою патріархальної сім’ї виступали марксисти. Про тира-
нію, притаманну такій родині, що калічить і нищить людську осо-
бистість, писав М. Бердяєв. Він закликав відстоювати більш вільні 
форми сім’ї: «Євангеліє вимагає свободи від рабства в сім’ї». із по-
явою держави і права виникають закони і про шлюб. У деяких му-
сульманських країнах і досі, особливо в селах, існують полігамні 
шлюби. За мусульманськими законами, чоловікові дозволяється 
мати до 4-х дружин, щоправда за умови, що він здатний їх утри-
мувати належним чином. У Непалі в першій половині ХХ ст. сім’я 
будувалася за протилежним принципом: одна дружина могла мати 
до 5-х чоловіків. Але в більшості країн домінує моногамна сім’я.

Шлюб — основа сімейних відносин �
Проблемне запитання
— Як ви вважаєте, «сім’я» і «шлюб» — це те саме?

Учні висловлюють свою думку.

Первісну основу сімейних відносин становить шлюб.

Ш л ю б  — це історично змінювана форма взаємин між чоло-
віком і жінкою, за допомогою якої суспільство впорядковує 
і санкціонує їхнє статеве життя і встановлює їхні подружні 
права і обов’язки. 

Шлюб — це контракт, який укладають 3 сторони: чоловік, 
жінка і держава. Сім’я — це більш складна система відносин, ніж 
шлюб, оскільки об’єднує не тільки подружжя, їхніх дітей, а й ін-
ших родичів. Цей основний тип сім’ї становить в Україні 60–70 % 
від загального числа тих, хто взяв шлюб.

С і м ’ я  — не шлюбна група, а соціальний інститут, тобто 
система зв’язків і взаємодій між членами сім’ї, які вико-
нують функцію відтворення населення та регулювання вза-
ємин між статями, батьками і дітьми.
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Поява шлюбу як правової форми відносин між чоловіком 
і жінкою, пов’язана з наслідуванням власності. Відповідно до 
європейських традицій, наслідування власності здійснювалося 
за чоловічою лінією. У давньоримському законодавстві право на 
спадщину визнавалося за кровними родичами. За імператора Ав-
густа (I ст. до н. е. — I ст. н. е.) було запроваджено податок на 
безшлюбність.

У сучасному світі умови та порядок вступу в шлюб, його припи-
нення та визнання недійсним регулюється сімейним правом. Шлюб 
реєструється в органах реєстрації актів цивільного стану (РАЦС). 
Шлюб, укладений за релігійним обрядом або відповідно до звичаїв 
будь-якої народності, не має правової сили.

Регулювання прав і обов’язків подружжя, а також батьків і ді-
тей в Україні здійснюється відповідно до Сімейного кодексу.

Ми ж розглянемо сім’ю як соціальний інститут, тобто її взаємо-
дію з іншими соціальними інститутами.

Запитання
— Чому сім’ю називають осередком суспільства?

Функції сім’ї �
Подаються результати самостійної дослідницької діяльності 

учнів (фрагменти комп’ютерних презентацій про сім’ю).

Завдання
На основі переглянутих презентацій і власного досвіду спробуй-

те визначити:
1. Які завдання в суспільстві виконує сім’я?
2. Що, на ваш погляд, є найвищою сімейною цінністю?

Специфічні функції  — випливають із сутності сім’ї і відтворю-
ють її особливості.

репродуктивна:
1) громадська — забезпечує відтворення населення;
2) індивідуальна — задовольняє потребу в дітях.

виховна:
1) формування особистості дитини;
2) вплив на розвиток особистості кожного члена сім’ї протягом 

усього життя;
3) постійний вплив дітей на батьків та інших дорослих членів 

сім’ї, які спонукають їх активно займатися самовихованням.
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Господарсько-економічна:
1) забезпечення міцних зв’язків, матеріальна підтримка неповно-

літніх і непрацездатних членів сім’ї;
2) надання підтримки тим членам сім’ї, у яких виникли матері-

альні та фінансові труднощі.

відновлювальна — спрямована на відновлення і зміцнення фі-
зичних, психологічних, емоційних і духовних сил людини після 
трудового робочого дня.

регулятивна — регулює і впорядковує взаємини між статями, 
здійснює первинний контроль за дотриманням членами сім’ї сус-
пільних норм особистого, групового та суспільного життя.

функція соціалізації особистості — сім’я опосередковує зв’язок 
особистості з суспільством: вона формує в дитини уявлення про со-
ціальні зв’язки і від народження залучає її до них.

Потреба людини в дітях, їхньому вихованні і соціалізації стано-
вить сенс власне людського життя.

Сім’я забезпечує соціалізацію молоді в ході засвоєння дітьми 
норм громадського життя, задовольняє емоційну потребу через 
спільні переживання, обмін почуттями і настроями, запобігає пси-
хологічній неврівноваженості, допомагає уникнути почуття ізо-
льованості, запобігає відхиленню від вимог соціальних норм.

Криза сім’ї та її майбутнє �
історик, мовознавець, етнограф Лев Гумільов свого часу писав: 

«Елементи системи — члени сім’ї та предмети їхнього побуту, в то-
му числі чоловік, дружина, теща, син, дочка, будинок, колодязь, 
кішка. Вони становлять сім’ю доти, доки подружжя не розлучить-
ся, діти не відокремляться, почавши заробляти самі, теща не по-
свариться із зятем, колодязь не зацвіте і кішка не заведе кошенят 
на горищі. Якщо після цього вони залишаться в будинку, хоча б ту-
ди провели водопровід, це буде не сім’я, а заселена ділянка, тобто 
всі елементи живої кісткової природи залишаться на місці, але сис-
тема сім’ї зникне. і, навпаки, якщо помре теща, буде перебудова-
ний будинок, втече кішка, поїде вчитися люблячий син, сім’я збе-
режеться, незважаючи на зміни в кількості елементів. Це означає, 
що реально існуючим фактором системи є не предмети, а зв’язки, 
хоча вони й не мають ні маси, ні заряду, ні температури».

Треба відзначити, що сім’я і зараз еволюціонує, причому, зда-
ється, в гірший бік. Поступово зникає той аромат великої родини, 
в якому повинні зростати діти.
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Запитання
1. Чи можете ви сказати, що сім’я в Україні переживає кризу?
2. У чому це виявляється?

Орієнтовні відповіді учнів
1. Зменшення народжуваності.
2. Нестабільність сім’ї, розлучення.
3. Свідома відмова від народження дитини.
4. Відмова від дітей, втеча дітей із дому, жорстоке поводження 

з дітьми.
5. Різке скорочення рівня «шлюбності» і водночас зростання поза-

шлюбної народжуваності.

Серед причин кризового стану сім’ї також необхідно відзначити 
й такі.
1. Економічні — безробіття, невиплати заробітної плати, низький 

рівень оплати праці.
2. Соціальні — алкоголізм, неробство, аморальна поведінка. За-

звичай це зумовлене низьким культурним рівнем, бездуховніс-
тю, безвідповідальністю перед дітьми.

3. Трудова зайнятість жінок. Професійні інтереси заважають ста-
більності взаємин у сім’ї.

Повідомлення учнів
Повідомлення учнів про демографічну політику в країнах  світу.

висновок. Як бачите, сім’я залишається найвищою цінністю, 
і, щоб зміцнити її позиції, уряди багатьох країн уживають спеці-
альні заходи. Вони запроваджують різного роду допомогу та фінан-
сові пільги, відпустки для чоловіків для догляду за малими і хво-
рими дітьми, створення дошкільних дитячих установ. Розвинені 
держави прагнуть здійснювати демографічну політику, спрямова-
ну на зміцнення сім’ї і збільшення народжуваності.

Запитання
— Чи відчуваєте ви на прикладі своєї сім’ї підтримку з боку 

держави? У чому вона виявляється? (Для аргументації використо-
вують матеріали ЗМі та інтернету.)

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Написати твір-роздум на тему:

«Роль сім’ї в сучасному суспільстві»;• 
«Майбутнє сімейних взаємин».• 
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Урок 39
Демографічні проблеми сучасного суспільства

мета: визначити основні демографічні проблеми сучасного сус-
пільства; розкрити основні поняття теми; пояснити роль демогра-
фічної політики в суспільстві; розвивати вміння порівнювати, ро-
бити висновки.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
форма проведення: лекція.

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання
Учні зачитують твори-роздуми на тему:
«Роль сім’ї в сучасному суспільстві»;• 
«Майбутнє сімейних взаємин».• 

ііі. мотивація навчальної діяльності

Повідомлення теми і мети уроку.

іV. Вивчення нового матеріалу

Поняття і сутність демографії �
Термін «демографія» походить від грецьких слів демос — народ 

і графо — зображую, пишу.

Д е м о г р а ф і я  — це вивчення кількісних характеристик 
населення. 

Людей можна групувати за статтю, віком, расою, релігійною 
належністю, освітою, родом занять, доходами та іншим ознаками.

Н а р о д ж у в а н і с т ь  — процес відновлення суспільства за 
рахунок появи нового життя. 

Народжуваність визначається за допомогою коефіцієнта наро-
джуваності (відношення абсолютної кількості новонароджених до 
загальної кількості населення).

Смертність визначається відношенням числа померлих до за-
гальної кількості населення.

Д е м о г р а ф і ч н а  к р и з а  — глибоке порушення відтво-
рення населення, що загрожує самому його існуванню. 
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Протягом усієї демографічної історії людства аж до кінця 
XVIII ст. причинами демографічної кризи були часті голодування, 
епідемії та війни; зумовлений ними високий рівень смертності при-
зводив до зменшення чисельності населення деяких країн і регіо-
нів світу, а інколи й до повного знелюднення територій. історичний 
процес зміни репродуктивної поведінки в деяких промислово роз-
винених країнах виявляє тенденцію до падіння рівня народжува-
ності нижче від необхідного для простого відтворення населення, 
що є причиною сучасної демографічної кризи.

Д е м о г р а ф і ч н и й  в и б у х  — різке прискорення кількіс-
ного зростання світового населення, коли показник смерт-
ності суттєво поступається показникові народжуваності, що 
призводить до прискореного збільшення чисельності насе-
лення, неузгодженого з об’єктивними вимогами соціально-
економічного розвитку суспільства. 

Перевищення числа народжень над числом смертей досягає 
значних розмірів. Оскільки сучасні високі темпи росту чисельності 
населення переважно визначаються за рахунок країн, що розвива-
ються (Азії, Африки та Латинської Америки, де проживає близько 
70 % населення світу), демографічний вибух у цих країнах пере-
творився на світовий. За умов демографічного вибуху середньоріч-
ний приріст населення становить 1,8–2,0 %.

Демографічні проблеми сучасного суспільства �
На початку нашого літочислення кількість населення Землі 

сягала 230 млн осіб. 1830 р. ця цифра уже становила 1 млрд осіб, 
через 100 років на Землі було понад 2 млрд осіб, через 30 років 
(у 1960 р.) — 3 млрд і вже через 15 років (1975) — 4 млрд осіб. На-
прикінці 1999 р. чисельність населення планети сягнула 6 млрд 
осіб, а в першій половині XXI ст., за прогнозами футурологів, на-
близиться до 11 млрд осіб.

Натомість природні ресурси, необхідні для забезпечення якісно-
го життя цього населення, катастрофічно зменшуються. Невпинно 
збільшується кількість бідних і знедолених у світі, незважаючи на 
темпи розвитку економіки, відбувається катастрофічне виснажен-
ня всіх природних ресурсів.

Провідні вчені світу вважають, що головними заходами, які до-
поможуть зберегти нашу цивілізацію та біосферу, є відродження 
та збереження розмаїття природи й біоугруповань в обсягах, які 
забезпечують сталість довкілля. Ми маємо прагнути гармонізації 
відносин людського суспільства і природи. А це можливо лише за 
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умови зміни свідомості людства, вдосконалення соціоекологічного 
мислення.

Д е м о г р а ф і ч н а  п р о б л е м а  — сукупність соціально-
демографічних проблем сучасності, що зачіпають інтереси 
всього людства. 

Найважливіші проблеми народонаселення, які загрожують 
украй негативними наслідками, — це стрімке зростання населен-
ня, або демографічний вибух, у країнах, що розвиваються, і загро-
за депопуляції, або демографічна криза, в економічно розвинених 
країнах. До проблем народонаселення слід віднести також неконт-
рольовану урбанізацію в країнах, що розвиваються, кризу великих 
міст у деяких розвинених країнах, стихійну внутрішню й зовніш-
ню міграцію, яка ускладнює політичні відносини між державами.
1. Нерівномірне зростання населення в різних регіонах супрово-

джується інтенсивним процесом перерозподілу світового насе-
лення між ними. Частка населення економічно розвинених ре-
гіонів неухильно падає, тоді як частка регіонів Азії, Африки та 
Латинської Америки, відповідно, зростає. Така диспропорція 
розвитку негативно позначається на міжнародних відносинах. 
Подолання економічної відсталості регіонів, що розвиваються, 
необхідне для нормальних відносин між державами і для про-
гресу людства загалом.

2. У країнах Західної Європи, Північної Америки та Японії 
в 70-х — на початку 90-х pp. посилилася тенденція до різкого 
падіння народжуваності — значно нижче від рівня, який за-
безпечує просте відтворення населення. У майбутньому це за-
грожує депопуляцією населення з її негативними соціальними 
наслідками.

3. Стрімке зростання населення в країнах Азії, Африки та Латин-
ської Америки призводить до подвоєння його чисельності кож-
ні 20–30 років і ускладнює розв’язання соціально-економічних 
проблем. У сучасному світі спостерігається ціла низка «пара-
доксів відсталості». Унаслідок значних відмінностей у темпах 
приросту населення розрив у рівнях національного доходу на 
душу населення між розвиненими країнами і країнами, що 
розвиваються, збільшився з 1:10 в 50-х pp. до 1:13 наприкінці 
70-х pp. і досяг 1:15 у 2000 p.

4. Безпрецедентна за масштабами урбанізація та випереджуваль-
ні темпи зростання міського населення супроводжуються вод-
ночас швидким збільшенням чисельності сільського населення 
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в країнах, що розвиваються: 1950 p. — 1,4 млрд осіб; 1980 p. — 
2,2 млрд осіб; 2010 р. — 3 млрд осіб.

5. Поряд зі значним збільшенням зайнятості, особливо в промис-
ловості, зростає потреба в нових робочих місцях для працез-
датного населення. На початку ХХі ст. кількість безробітних, 
а також осіб, що не мають постійного заробітку, в країнах, що 
розвиваються, перевищувала 500 млн осіб.

6. Попри значне збільшення частки письменного населення у сві-
ті — з 61 % 1960 р. до 71 % 1980 p. і до 85 % наприкінці XX ст., 
кількість неписьменних на земній кулі (більшість із них жи-
ве в країнах, що розвиваються) відповідно зросла з 700 млн 
до 800 млн осіб і може сягнути 950 млн до 2011 р. Потенційна 
небезпека розвитку сучасної світової демографічної ситуації 
полягає в тому, що до населення земної кулі, чисельність яко-
го перевищила 6 млрд осіб (а в 2025 p. має становити 8 млрд), 
увійшло у XXI ст. 1 млрд голодуючих, 1 млрд неписьменних, 
1 млрд безробітних, 1,5 млрд знедолених, які перебувають за 
межею бідності.

Деякі західні демографи (Д.-Дж. Боуг, Д. Медоус, Я. Тінберген 
та ін.) зводять проблеми народонаселення до демографічного вибу-
ху і єдиним засобом їх розв’язання вважають досягнення до 2025–
2050 pp. скорочення народжуваності в країнах, що розвиваються.

Загострення проблем народонаселення поставило перед нау-
кою нові проблеми: визначення допустимих меж чисельнос-
ті народонаселення Землі (з урахуванням низки обмежуваль-
них чинників — продовольчого, енергетичного, економічного, 
соціально-психологічного — називають цифри від 10 млрд до 
20 млрд осіб); визначення строків досягнення стабілізації чисель-
ності населення планети (за прогнозами — середина XXI ст.). Най-
більш актуальна проблема науки й демографічної політики — стри-
мування зростання населення в країнах, що розвиваються.

Демографічна політика �
Д е м о г р а ф і ч н а  п о л і т и к а  — цілеспрямована діяль-
ність державних органів та інших соціальних інститутів 
у сфері регулювання процесів відтворення населення. 

Об’єктами демографічної політики може бути населення країни 
загалом або окремих регіонів, соціально-демографічні групи насе-
лення, сім’ї певних типів або стадій життєвого циклу. Вона являє 
собою комплекс заходів економічних (оплачувані відпустки і різні 
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види допомоги при народженні дітей, допомога на дітей залежно 
від їх кількості, віку, типу сім’ї тощо), адміністративно-правових 
(законодавчі акти, які регламентують шлюби, розлучення, стано-
вище дітей у сім’ях, аліментні обов’язки і т. ін.), а також виховних 
і пропагандистських, покликаних формувати суспільну думку, 
норми і стандарти демографічної поведінки.

Залежно від завдань, які розв’язують країни у сфері демогра-
фічної політики, можна поділити країни на такі групи:
1) країни, які проводять політику обмеження зростання на-

селення. До цієї групи належать країни з високим рівнем 
населення і мають високі показники природного приросту 
(Китай, Бангладеш, індонезія, Пакистан, Малайзія, Непал, 
Кенія, Нігерія, Мексика та ін.). На початку 90-х XX ст. років 
загально національні програми планування сім’ї здійснювались 
у 128 країнах;

2) країни, демографічна політика яких спрямована на підтримку 
існуючих темпів приросту населення. Ця група включає країни 
як із великою чисельністю населення (наприклад, Бразилія), 
так і з малою (Намібія), які мають високий приріст населення 
(Йорданія, Мозамбік) і низький (Данія, Японія);

3) країни, які здійснюють політику стимулювання зростання на-
селення. До цієї групи належать країни з низьким (Болгарія, 
Чехія Німеччина, Греція, Угорщина, Франція та ін.) і висо-
ким рівнями приросту населення (Камбоджа, Малі, Лаос, ірак 
та ін.).

Глобальні проблеми забезпечення житєдіяльності   �
та якості життя людини

«Ми — народ…» — цими словами розпочинаються тексти кон-
ституцій багатьох демократичних держав. Цим наголошується, 
що основною цінністю тієї чи іншої держави є людина. При цьому 
чимало проблем, які постають перед державою, долаються заради 
людини — збереження її свобод, добробуту та якості її життя.

Щодня населення Землі збільшується на чверть мільйона осіб. 
із 50-х до початку 90-х років ХХ ст. кількість населення світу по-
двоїлась, а його частка, яка проживає в найбідніших регіонах сві-
ту — країнах, що розвиваються, та аграрних постсоціалістичних 
країнах — уже досягла 3/4 світового показника. і хоча помітною 
є тенденція до зниження темпів природного приросту населення 
на Землі, кількість його у країнах, що розвиваються, продовжує 
зростати вищими темпами, ніж в економічно розвинутих краї-
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нах. За цим криється низка глобальних проблем, які мають бути 
розв’язані, аби забезпечити умови життєдіяльності людини і гідну 
якість її життя. і якими б вражаючими не були успіхи економіч-
но розвинутих країн, добробут людства і безпека світу загалом за-
лежать від успіхів економічного поступу всіх держав світу, в тому 
числі країн, що розвиваються.

Ще наприкінці XVIII ст. священик Мальтус виклав теорію, 
згідно з якою, населення Землі зростає швидше, ніж виробництво 
продовольства з усіма зловісними наслідками, що з цього випли-
вають. На щастя, життя останніх двох століть не підтвердило ці-
єї теорії; виробництво продовольства, не кажучи вже про вироб-
ництво взагалі, зростало швидше, ніж збільшувалось населення. 
Протягом XX ст. в економічно розвинених країнах природний 
приріст був доволі низьким, а «демографічний вибух» першої по-
ловини XX ст. у більшості регіонів вже пішов на спад. Основними 
чинниками, що стримали темпи зростання населення світу, стали 
процеси індустріалізації та урбанізації, які поступово охопили всі 
регіони планети. Оцінюючи ситуацію загалом, необхідно зважити 
на такі особ ливості.

По-перше, демографічні проблеми в різних країнах мають свою 
специфіку. Головні з них, наприклад, в Україні не збігаються, з од-
ного боку, з проблемами Франції, з іншого — з проблемами Єгип-
ту, Ефіопії або Таїланду, хоча всі ці країні мають майже однакову 
кількість населення. Для країн, що розвиваються, попри всі від-
мінності між ними, спільними є необхідність зменшення приросту 
населення, поліпшення здоров’я та харчування людей, ліквідація 
бідності та технологічної відсталості. В економічно розвинутих кра-
їнах постали проблеми відвернення екологічної кризи та збалансо-
ваності використання робочої сили. А в деяких постсоціалістичних 
країнах (і в Україні зокрема) до цього додалась необхідність духо-
вного та фізичного відродження нації.

По-друге, закономірності процесу сучасного світового демо-
графічного переходу дають змогу прогнозувати певну стабілізацію 
у відтворенні населення в XXI ст., а технічні й технологічні мож-
ливості сучасного господарства сприятимуть досягненню достатніх 
середніх світових показників забезпечення землян продовольством 
та іншими засобами для життя. Можливості зростання виробни-
цтва сільськогосподарської продукції ще далеко не вичерпані. 

шляхи до подолання кризи відомі й цілком досяжні. Це:
підвищення родючості ґрунтів, що пов’язане з успіхами агро-• 
меліорації та агрохімії;
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підвищення біологічної продуктивності сільськогосподарських • 
культур шляхом упровадження досягнень сільськогосподар-
ської генетики і селекції;
виведення більш продуктивних порід свійської худоби;• 
більш ефективне використання сонячної енергії для фотосин-• 
тезу органічної маси та впровадження здобутків генної інжене-
рії;
підвищення біологічної продуктивності Світового океану і за-• 
провадження аквакультури.

Людство ще має значні можливості в галузі енергетики. Уже 
зараз багато країн світу стали на шлях переходу від енергетики, 
що базується на застосуванні обмежених паливних ресурсів (на-
фта, газ, вугілля) до енергетики, що орієнтована на використання 
практично невичерпних енергоносіїв — ядерної енергії, енергії 
Сонця, вітру, води, тепла Землі. З огляду на це, уже в першій поло-
вині XXI ст. стримувальним чинником розвитку енергетики стане 
не брак енергоносіїв, а загроза ще більшого теплового забруднення 
атмосфери надпотужними електростанціями. Тож проблема впро-
вадження енергозбережних технологій і надалі залишається акту-
альною.

Економічне зростання супроводжуватиметься спорудженням 
нового житла та нарощуванням технічних потужностей виробни-
цтва. і тут наука і техніка готові забезпечити людство сучасними ін-
дустріальними технологіями, які застосовуються в містобудуванні; 
сучасними транспортними засобами, які в усіх сферах природного 
середовища — на суходолі, на воді, в повітрі, а з часом і в космосі — 
«звужують» світ і роблять ближчими й доступнішими всі куточки 
планети; комп’ютери та нові інформаційні й комунікаційні систе-
ми, які активно впроваджуються в усі сфери виробництва і побуту, 
фактично вже ліквідували бар’єр просторового розриву в комуні-
каціях і переданні інформації.

Реалізувати перелічені можливості на благо людства можна за 
умови, що робота здійснюватиметься освіченими, фізично здорови-
ми і вільними людьми, які будуть забезпечені сучасними умовами 
життєдіяльності (харчування, одяг, житло, доступ до інформації 
тощо). Отже, постає проблема якості життя людини.

Добробут і розвиток суспільства пов’язані між собою. Здавна 
відомо, що здоров’я, фізична та розумова сила народу є запорукою 
його економічного багатства. Водночас, коли людина розпоряджа-
тиметься матеріальним багатством розумно, це сприятиме поліп-
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шенню здоров’я, фізичної, розумової та моральної сили людської 
спільноти. Цей взаємозв’язок визначається взаємодією багатьох 
компонентів: багатствами природи і багатствами, створеними люд-
ськими руками, станом здоров’я населення, рівнем його освіти та 
культури, який у країнах із різним рівнем розвитку економіки нео-
днаковий.

Проблема збереження миру на Землі — найважливіша, оскіль-
ки під час виникнення військового конфлікту у світі, нашпиго-
ваному ядерною зброєю та ядерними технологіями, всі інші про-
блеми втрачають сенс. Неможливість обмеження впливу ядерної 
енергетики на довкілля яскраво продемонструвала катастрофа на 
Чорнобильській АЕС (1986 р.).

На початку 90-х рр. країни світу витрачали на військові потре-
би понад 1 трлн дол. на рік. Це дорівнювало обсягу роботи всього 
світового ринку послуг або ж величині, що співмірна з третиною 
обороту світової зовнішньої торгівлі. Майже половину коштів на 
військові потреби у світі витрачають дві країни — США і Росія. 
У деяких державах військові витрати перевищують 1/10 їхнього 
ВВП. Це насамперед ті країни, що постійно втягнуті у військове 
протистояння (КНДР, більшість держав зони Перської затоки). 
Чимало небагатих за доходами на душу населення країни світу 
вкладають у військову сферу коштів більше, ніж у соціальну сферу 
(Китай, Пакистан, іран, ірак, Сирія, Куба, В’єтнам). На задоволен-
ня попиту на воєнні товари та послуги, за оцінкою в ЮНЕСКО, пра-
цює 50 млн осіб, у розробках військового характеру беруть участь 
півмільйона вчених та конструкторів, або 1/5 науковців світу.

Особливо велику небезпеку становлять арсенали ядерної зброї. 
На сьогодні ядерна зброя зосереджена в 5 державах світу (постійних 
членів Ради Безпеки ООН — США, Росії, Великобританії, Франції, 
Китаю). Перші дві мають кілька десятків тисяч ядерних зарядів, 
решта — в межах 1 тисячі ядерних зарядів кожна. Безумовно, якби 
людство скоротило витрати на військові потреби й пішло шляхом 
ядерного роззброєння, планета Земля стала би спокійнішим місцем 
для життя. Чи можна розраховувати на такі кроки? На щастя, на-
прикінці ХХ ст. міжнародна ситуація у світі поступово змінюється 
від конфронтації до взаєморозуміння і співробітництва. У 1988 р. 
між США і СРСР було укладено угоду про ліквідацію ракет серед-
нього радіусу дії. 1994 р. Україна перша серед країн світу відмови-
лася від ядерної зброї (на час проведення цієї акції вона мала третій 
за потужністю у світі ядерний арсенал). Ядерна зброя була виведе-
на також із Казахстану і Білорусі.
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На жаль, на планеті все ще зберігаються точки потенційних 
міжнародних або міжнаціональних конфліктів. Після закінчення 
Другої світової війни до початку 90-х рр. відбулося понад 30 міжна-
родних та близько 90 міжнародно-державних конфліктів. і якщо 
в міжнародних конфліктах співвідношення цивільних і військових 
втрат було приблизно рівним, то у громадянських та національно-
визвольних війнах втрати цивільного населення становлять утричі 
більше, ніж військових.

У 80–90-ті рр. ХХ ст. тривали військові конфлікти на Близь-
кому Сході та в районі Перської затоки, продовжуються війни 
в Афганістані, індокитаї, Латинській Америці, Східній (Ефіопія, 
Судан, Сомалі), Південній та Центральній (Ангола, Мозамбік, 
Бурунді, Демократична Республіка Конго) Африці, на терені ко-
лишньої Югославії та просторах СНД (Карабах, Абхазія, Чечня, 
Придністров’я, Таджикистан).

Отже, проблема збереження миру на Землі залишається го-
строю і досягнення стабілізації можливе за умови загального по-
розуміння. Вирішення цієї проблеми — найважливіша передумова 
для розв’язування інших глобальних проблем людства, насамперед 
проблеми економічного розвитку.

V. Підсумок уроку

Бесіда
1. із якими новими поняттями ми сьогодні ознайомилися?
2. Які суспільні чинники впливають на демографічну ситуацію?
3. Які глобальні проблеми сучасності впливають на демографічну 

ситуацію?
4. Які чинники призводять до демографічної кризи?
5. Які завдання ставить перед собою демографічна політика?

Vі. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Підготувати електронні презентації за темами:

• «Соціологи про соціальну структуру сучасного українсько-
го суспільства».

• «Мій родовід: соціальна біографія моєї сім’ї».
• «Етнічне різноманіття в сучасному світі».
• «Національні стереотипи і забобони: як і чому вони вини-

кають?»
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Урок 40
Повторювально-узагальнювальний урок за темою 5 
«соціальна філософія»

мета: повторити, закріпити та узагальнити вивчений матеріал; 
розвивати навички та поглибити знання, набуті під час вивчення 
теми.

форми проведення: бліц-опитування; захист презентацій.
Тип уроку: урок узагальнення знань.

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Сьогодні на уроці ми підіб’ємо підсумки роботи над темою 5 
«Соціальна філософія».

ііі. основна частина уроку

Бліц-опитування
1. Які види суспільних відносин охоплює соціальна сфера життя 

суспільства?
2. У чому виявляється соціальна диференціація?
3. Якими є основні види соціальної диференціації?
4. Які існують точки зору на проблему соціальної нерівності?
5. Що таке соціальна структура суспільства? Які соціальні спіль-

ноти її утворюють?
6. Які критерії лежать в основі соціальної стратифікації?
7. Що таке соціальна мобільність?
8. Що таке вертикальна і горизонтальна соціальна мобільність? 

Наведіть приклади.
9. Чому сім’ю відносять до найважливіших інститутів суспіль-

ства?
10. Які основні напрями державної підтримки сім’ї здійснюються 

в нашій країні?
11. Чи можна стверджувати, що сучасна сім’я переживає кризу? 

Обґрунтуйте свій висновок.
12. Які групи населення соціологи відносять до середнього класу 

суспільства?
13. Якими є основні тенденції в розвитку соціальних відносин у на-

шому суспільстві?
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14. Що таке етнічні спільноти?
15. Як співвідносяться поняття «етнос» і «нація»?
16. У чому полягають особливості нації як етнічної спільноти?
17. Як формується національна самосвідомість?
18. Якими є основні тенденції розвитку міжнаціональних відносин 

у сучасному світі?
19. У чому полягають головні причини міжнаціональних конфлік-

тів? Які основні шляхи їх подолання?
20. Чим визначається соціальний статус?
21. Як пов’язані статус і соціальна роль?
22. У чому полягають ваші основні соціальні ролі? Опишіть їх.

Захист електронних презентацій
1. «Соціологи про соціальну структуру сучасного українського 

суспільства».
2. «Мій родовід: соціальна біографія моєї сім’ї».
3. «Етнічне різноманіття в сучасному світі».
4. «Національні стереотипи і забобони: як і чому вони вини-

кають?»

іV. Підсумок уроку

Учитель оцінює роботу учнів, аналізує та коментує її.

V. Домашнє завдання

Повторити матеріал теми.

Тема 6.  
філОсОфія еКОнОміКи

Урок 41
Філософське економічне мислення

мета: визначити сутність поняття «економічне мислення»; 
з’ясувати основні ознаки економічної свідомості та економічної 
поведінки; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити ви-
сновки; розширювати міжпредметні зв’язки.

форма проведення:  лекція з елементами дискусії та бесіди.
епіграф: Ніщо так не прояснює мислення, як вигляд конкурен-

та, який хоче вас «з’їсти». У. Коллавей
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хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Бесіда
1. Пригадаймо, що таке мислення?
2. Що ми називаємо свідомістю?
3. Які асоціації виникають у вас щодо поняття «економічне мис-

лення»?
4. Чи потрібне воно, чи треба його розвивати?
5. Як ви розумієте слова, що є епіграфом до сьогоднішнього 

 уроку?

ііі. Вивчення нового матеріалу

Поняття «економічне мислення» �
Економічне мислення — явище суб’єктивне, безпосередньо 

пов’язане з економічним життям суспільства як його органічна 
частина.

З одного боку, економічне мислення є процесом відтворення 
людською свідомістю, у визначеній логічній послідовності, еко-
номічних взаємин із відповідними їм економічними законами. 
З другого, економічне мислення — це процес осмислення і пере-
осмислення, засвоєння людьми нагромаджених суспільством еко-
номічних знань.

Невід’ємно від поняття «економічне мислення» існує поняття 
«економічна свідомість».

Е к о н о м і ч н а  с в і д о м і с т ь  — це наслідок відтворен-
ня суб’єктами господарювання економічних умов життя 
у вигляді економічних ідей, поглядів, теорії, концепцій, 
що визначають суспільну стратифікацію і виражають своє 
ставлення до економічної діяльності в кожний конкретний 
історичний момент.

Е к о н о м і ч н е  м и с л е н н я  можна певною мірою визна-
чити як відображення в економічній свідомості явищ і про-
цесів економічного життя й формування адекватних прак-
тичних дій, спрямованих на його перетворення. 

Економічне мислення виникає в процесі безупинної взаємодії 
об’єктів і суб’єктів економічного життя, а економічна дійсність — 
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органічне переплетіння взаємодії системи об’єктів і системи 
суб’єктів.

Економічне мислення опосередковане багатьма суспільними 
факторами, але первинним складником його є економічний. Воно 
формується під безпосереднім впливом (і водночас усвідомленням) 
цілого ланцюжка елементів економічної структури суспільства.

По-перше, на ступені зрілості економічного мислення позна-
чається безпосередньо наявна система економічних законів із 
відповідним механізмом дії і використання. Саме система еконо-
мічних законів із їхнім об’єктивним характером і суб’єктивним 
механізмом прояву, як і їхнє пізнання, і свідоме використання 
в управлінні соціально-економічними процесами, постає тією 
глибинною основою, що визначає економічне мислення. Чим по-
внішими є знання про економічні закони, у їхній складній су-
перечливій взаємодії, співвідношенні, тим більш повноцінним 
є економічне мислення. У цьому й полягає один з аспектів діа-
лектичної єдності об’єктивного і суб’єктивного в економічному 
житті.

По-друге, економічне мислення опосередковане всією системою 
економічних взаємин, що є свого роду наступним рівнем усвідом-
лення економічних процесів і явищ. Економічні закони, як відомо, 
виражають глибинну сутність виробничих стосунків і з цього по-
гляду формують загальні, більш абстрактні уявлення в економіч-
ному мисленні про економічний устрій суспільства.

Наступною ланкою формування економічного мислення логіч-
но є система економічних взаємин, її пізнання і відображення у ви-
гляді відповідних категорій і понять у їхній єдності і взаємозумов-
леності.

По-третє, факторами, що безпосередньо формують економічне 
мислення, є потреби, їхнє усвідомлення у формі інтересів, цілей, 
бажань тощо.

По-четверте, — це форми прояву виробничих відносин з усіма 
економічними законами, тобто цілий господарський механізм.

Зрозуміло, що таке структурування взаємозв’язку економічно-
го мислення з елементами економічної системи можливе лише на 
певній стадії наукового пізнання. Насправді ж усі форми прояву, 
у тому числі й організаційно-економічні форми господарювання, 
постають як відображення (хоча і не в дзеркальному вигляді) усіх 
причиново-наслідкових зв’язків і залежностей. із цього випливає, 
що механізм господарювання не можна сформувати раз і наза-
вжди. Економічне мислення як таке є відображенням зв’язку між 
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суб’єктом і об’єктом, а формується воно саме за рахунок «перегля-
ду» і визначення залежностей в усій економічній структурі.

Економічне мислення, розкрите як пізнання економічного 
життя, формується подвійно. З одного боку, його варто аналізувати 
на рівні формування економічної свідомості теоретичним шляхом, 
тобто засвоєння, обґрунтування законів і категорій економічної 
теорії, понять усієї сукупності економічних дисциплін за рахунок 
різних форм руху економічної інформації (засоби масової пропа-
ганди, різні освітні форми). З другого боку,його аналізують на рівні 
повсякденної свідомості, тобто відтворення економічної структури 
емпіричним шляхом, із практики економічного життя.

Єдність теоретичного й емпіричного рівнів економічного мис-
лення визначається взаємозалежним рухом конкретного й абстрак-
тного в пізнанні, зумовленим взаємозв’язком суб’єкта з об’єктом 
пізнання.

Цей процес уявляємо з такою логічною послідовністю: об’єкт 
пізнання — відтворення його суб’єктом за допомогою мислення 
у формі елементарних понять — засвоєння їх — відтворення на 
новій основі об’єкта пізнання — формування розвиненішої систе-
ми понять і категорій. Обґрунтована логічна послідовність постій-
но відтворюється на якісно новій основі, визначаючи й розвиток 
економічного мислення. Специфіка ж пов’язана з тим, що суб’єкт 
ніколи не може відобразити об’єкт цілком, отже, не може цілком 
і впливати на нього. Його вплив обмежується не тільки ступенем 
теоретичного пізнання об’єкта, а й складністю останнього, унаслі-
док чого суб’єкт може діяти шляхом спроб і помилок. Останнє мож-
ливе й тоді, коли економічне мислення формується, в основному, 
за рахунок емпіричного напряму.

Економічне мислення, будучи «продуктом» взаємодії суб’єкта 
й об’єкта, діалектично пов’язане з механізмом господарювання. 
Воно постає стосовно останнього і як передумова, і як умова, і як 
результат його функціонування й удосконалення. із цього погляду 
економічне мислення являє собою не тільки засіб пізнання еконо-
мічної дійсності, а й засіб її перетворення. Саме на основі пізнання 
економічної структури, органічною частиною якої є механізм гос-
подарювання, формуються такі фактори перетворювальної діяль-
ності суб’єкта: мотивація до дії, рішення діяти, настанова як вну-
трішня мобілізація, готовність до дії, дія, реалізація настанови, 
задоволення потреби, досягнення мети.

Тут, зрозуміло, йдеться про властивості, що визначають 
економічну поведінку, яку слід розуміти як систему логічних 
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і  послідовних заходів впливу суб’єкта на економіку з метою її змі-
ни. Взаємозв’язок економічного мислення й економічної поведінки 
вивчається теорією економічної поведінки, яка називається прак-
сеологією (загальна теорія людської діяльності).

Вибір моделі економічної поведінки визначається умовами 
життєдіяльності людини: рівнем освіти, виховання, культури; 
соціальним оточенням; економічним досвідом, індивідуальними 
нахилами й симпатіями тощо. Ринкові взаємини формують раціо-
нальну модель поведінки, де основний фактор — правдива інфор-
мація, а основним суперечливим началом є співвідношення раціо-
нальності та моральності.

Економічне мислення — категорія, яка постійно перебуває 
в «русі», у розвитку, що визначається як внутрішніми потреба-
ми індивіда, так і соціально-економічними обставинами, що його 
оточують. Формування економічного мислення, будучи опосеред-
коване теоретичним і емпіричним рівнями пізнання, визначається 
взаємодією суб’єкта й об’єкта економічної дійсності, і чим складні-
шим є останній, тим нагальнішою виявляється потреба його (еко-
номічного мислення) розвитку.

За сьогоднішніх умов, коли йдеться не просто про певні локаль-
ні соціально-економічні перетворення, а про становлення нової 
економічної системи, що зберігає все нагромаджене позитивне і до-
будовує себе належними елементами сучасного світового устрою, 
потрібне адекватне економічне мислення, а отже — і відповідна 
економічна поведінка.

Говорячи про сучасну економічну людину, можемо виділити 
такі основні характеристики, що впливають на успішне функціо-
нування її свідомості:

прагнення до максималізації прибутку чи вигоди;• 
володіння знаннями про економічні відносини;• 
аналітичність, системність мислення;• 
креативність і гнучкість мислення;• 
самостійність;• 
рішучість;• 
схильність до ризику;• 
упевненість у собі;• 
уміння сконцентруватися;• 
організованість.• 

Економічна індивідуальна свідомість — це й той «економічний 
світ» конкретної особистості, що виражає її (особистості) ставлен-
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ня до економічної діяльності. Економічна індивідуальна свідомість 
визначається економічними обставинами життя людини, її місцем 
у системі економічних взаємин (як їхнім суб’єктом), освітою, ви-
хованням, життєвим виробничим досвідом. Але індивідуальна еко-
номічна свідомість за своїм характером соціальна, тому що суб’єкт 
виробничих взаємин — «продукт» суспільно-економічних умов. 
Отже, економічна свідомість працівника є відображенням суспіль-
ної економічної свідомості.

IV. Закріплення нового матеріалу

Бесіда
1. Економічна людина: що вона має знати, якою має бути?
2. Як формувати сучасне економічне мислення та економічну сві-

домість?

V. Підсумок уроку

Отже, свідомість сучасної української людини постійно перебу-
ває у стані трансформації й розвитку. Адже змінюються часи, фор-
ми економічних процесів і відносин, трансформується суспільство. 
Однак сьогодні ми впевнено можемо сказати, що економіка нашої 
країни перебуває в залежності від закономірностей функціонуван-
ня психіки людини, її настанов, індивідуальної й соціальної моти-
вації на економічні процеси й відносини.

Vі. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника.

Урок 42

Праця та її філософське розуміння

мета: визначити роль праці та її місце в житті людини; порів-
няти і довести відмінність діяльності людини від поведінки інших 
живих істот.

Тип уроку: комбінований.
форма проведення: лекція з практичними завданнями.
епіграфи:
Постійну працю полегшує звичка. • Демокрит
Праця — один із найкращих вихователів характеру. • С. Сайлс
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хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Робота з епіграфом
— Про що йдеться в епіграфах до уроку?

Повідомлення теми і мети уроку.

Бесіда
1. Як ви вважаєте, яку роль відіграє праця в житті людини? Про-

ілюструйте свою відповідь прикладами.
2. Яку роль у безперервних змінах суспільства відіграє праця лю-

дини? Наведіть приклади.
3. Яку роль відіграє праця у становленні особистості? Відповідь 

проілюструйте прикладами.

ііі. Вивчення нового матеріалу

Специфічним людським ставленням до світу є діяльність — ак-
тивність людини, спрямована на перетворення довкілля. Функцію 
програмування людської діяльності виконує свідомість. Особли-
вим проявом свідомості є праця.

Запитання
1. Чим відрізняється діяльність людини від поведінки живих 

 істот?

людина інші живі істоти

Не тільки пристосування, але й пе-
ретворення природного та соціаль-
ного середовища

Пристосування до наявних 
природних умов

Не тільки доцільність, але й мета 
діяльності. Можливість виходити 
за межі досвіду

Доцільна поведінка, яка спря-
мовується інстинктом

історично складена програма дій Біологічна програма поведінки

2. Для того, щоб розібратися з поняттями «історично складена 
програма дій» та «біологічна програма поведінки» треба відпо-
вісти на запитання: що, наприклад, робить бджола? (Відповідь: 
бджола будує стільники, збирає пилок, складає у стільники 
мед.) Чим визначено цей «набір справ» для бджоли? Звісно, він 
заданий природою, це біологічна програма поведінки, в якій 
бджола нічого змінити не може.
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3. Ще одне запитання. Що робить селянин Київської губернії 
в другій половині ХVііі ст. на Україні? (Приклад відповіді: об-
робляє землю, збирає врожай, виготовляє або ремонтує знаряд-
дя праці, дім, відпрацьовує панщину, сплачує податки.) Чим 
визначається такий «набір справ» селянина? Досвідом попе-
редніх поколінь, який сприймається не з народження, а в про-
цесі дорослішання. Це історично складена програма дій. Але 
той самий селянин може вийти за межі цієї програми, поста-
вити перед собою інші цілі (наприклад, бунти, створення ману-
фактури, промислів і т. ін.).

ПРАЦЯ — діяльність людини,  
спрямована на освоєння, перетворення світу і самої себе

ФіЗИЧНА ПРАЦЯ —  
цілеспрямована діяльність люди-
ни щодо створення благ, у процесі 

якої переважно застосовується 
енергія м’язів

РОЗУМОВА ПРАЦЯ —  
цілеспрямована діяльність люди-
ни, в процесі якої застосовується 

переважно нервова енергія та 
енергія мозку

Працею людина здобуває засоби до існування. Процес праці на-
зивається т р у д о в о ю  д і я л ь н і с т ю  і складається з таких струк-
турних елементів.

ПрОцес Праці

Мета
Засоби  

досягнення мети
Дії, спрямовані  

на досягнення мети
Результат

Доцільно розглянути кожен елемент цієї структури через вико-
нання завдань учнями.
1. Пояснити зміст поняття «мета», навести приклади мети.
2. Для роз’яснення структурного елементу «засоби досягнення 

мети» слід спочатку пояснити учням, що засоби — це прийоми 
або способи дій, гроші, знаряддя праці. Чим ширший набір за-
собів, якими володіє суб’єкт діяльності, тим більше можливос-
тей виконати певну дію. Учням пропонується замислитися над 
тим, чи збігаються два висловлювання:

для такої людини всі засоби придатні;• 
мета виправдовує засоби.• 

Можна навести для порівняння такі думки:

• Характер засобів повинен бути таким, як характер мети, тільки 
тоді засоби можуть привести до мети… Негідні засоби згодяться 
тільки для негідної мети. М. Чернишевський
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• Мета, яка потребує негідних засобів, не є гідною метою. 
К. Маркс

Запитання
1. У чому сенс наведених висловлювань? (Історичний досвід за-

свідчує, що негідні засоби можуть вплинути на результат, на 
якому позначаться наслідки використаних негідних засобів.)

2. Чи завжди результат діяльності відповідає поставленій меті?

іV. Підсумок уроку

Праця є споконвічним процесом спільної діяльності людей, 
основою їхньої суспільної організації. У праці формуються зв’язки 
між людьми в суспільстві. Праця формує людину як особистість та 
сприяє її самореалізації.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Записати в зошиті 10 висловлювань, прислів’їв про працю.

Урок 43
Людина в системі економічних відносин.  
морально-етичні проблеми економіки

мета: сформувати початкове уявлення учнів про сутність еко-
номічної діяльності людини та її роль у житті суспільства; показа-
ти значення економічних знань у житті окремої людини та суспіль-
ства загалом; закріпити й розширити знання учнів про предмет 
економічної науки; показати зв’язок економіки з іншими науками; 
формувати економічний спосіб мислення і розвивати творчу актив-
ність із метою підвищення рівня навчальних компетенцій учнів.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
епіграф: Економіка — це вміння використовувати життя най-

кращим чином. Б. Шоу

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Бесіда
1. Як ви розумієте термін «економіка»?
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2. Що ви знаєте з інших предметів про економіку?
3. Що вивчає економічна наука?
4. Які питання розв’язують економісти?
5. Яку роль відіграють економічні знання в житті людини, дер-

жави?
6. Яка головна мета економічної науки?

Економіка є доволі складною, але водночас і цікавою наукою. 
Набуті економічні знання допоможуть вам не тільки добре розби-
ратися в цій науці, але й стануть у пригоді в житті.

Відомо, що економіка розвивалася протягом тривалого часу. На-
родна мудрість, увібравши досвід століть, не втрачає своєї актуаль-
ності й сьогодні. Наприклад, ось такі поради торговцю-початківцю 
містяться в китайських прислів’ях.

«Не бійся, що не знаєш товару: треба тільки порівняти його з ін-• 
шим».
«У лісі не торгують дровами, на березі озера — рибою».• 
«Продавець гарбуза не каже, що гарбуз гіркий, продавець вина • 
не говорить, що вино розведене».

афоризми про економіку

Під час вивчення економіки завжди виявляється, що найкра-• 
щий час для купівлі був минулого року.
Хто такий економіст? Це людина, яка знає про гроші більше, • 
ніж той, хто їх має.

Е к о н о м і ч н а  н а у к а  — суспільна наука, яка за допо-
могою законів дає уявлення про сутність економічної діяль-
ності людини. 

Вона вивчає вибір напрямів і засобів ефективного використання 
обмежених ресурсів для задоволення потреб суспільства і кожної 
людини. Завдяки економічній науці окремі люди, фірми, країни 
організовують свою діяльність із найбільшою вигодою для себе.

У Стародавній Греції під словом «економіка» розуміли ведення 
домашнього господарства, яким керує господар або найнята ним 
людина. Мабуть, це були перші турботи, з якими вони зіткнулися. 
Сьогодні керувати потрібно підприємством, галуззю, країною, а це 
непросто.

Е к о н о м і ч н а  с ф е р а  с у с п і л ь с т в а  — система еконо-
мічних відносин, що виникає і відтворюється у процесі ма-
теріального виробництва. 
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Основою економічних відносин і найголовнішим чинником, що 
визначає їхню специфіку, є спосіб виробництва і розподілу матері-
альних благ у суспільстві.

ііі. Вивчення нового матеріалу

Термін «економіка», що з’явився за часів Арістотеля в Старо-
давній Греції, об’єднує два слова: «господарство» (ейкос) і «закон» 
(номос) і тлумачиться як «закони ведення господарства» чи «госпо-
дарювання за законами».

Е к о н о м і к а , що розуміється як господарство, — це ство-
рена людьми система використання і перетворення різних 
ресурсів, коштів, наявних у навколишньому середовищі, 
з метою виробництва благ, що задовольняють потреби лю-
дини, суспільства, держави. 

Е к о н о м і к а  — це також сукупність засобів, що їх застосо-
вують під час виробництва необхідних людині благ, способи 
їх створення і відносини між людьми в процесі виробництва, 
розподілу та споживання благ. 

Економічна наука покликана відповідати на фундаментальні 
питання: «що виробляти», «як виробляти», «для кого виробляти», 
«яким чином використовувати вироблений товар», «як узгодити 
виробництво і споживання».

Зараз під терміном «економіка» розуміють:
історично сформовану сукупність виробничих відносин;• 
навчальну дисципліну, що вивчає сутність і розвиток економіч-• 
них відносин, які виникають у ході діяльності людини.

Об’єктом вивчення є процеси, пов’язані з виробництвом, розпо-
ділом, обміном і споживанням суспільних благ.

Економіку можна розглядати як єдине ціле або ж крізь призму 
діяльності окремих суб’єктів. У першому випадку це макроеконо-
міка, у другому — мікроекономіка.

Економіка, як і кожна наука, має свої закони, правила, принци-
пи, за якими вона розвивається. Вона розглядає всі сфери людсько-
го буття, так чи інакше відображає усі процеси, які відбуваються 
в суспільстві, — від політичних до культурних, тому вивчення її 
передбачає застосування здобутків практично всіх предметів, які 
вивчаються у школі. Більш тісно економіка пов’язана з такими на-
уками, як математика, право, соціологія, географія, історія, полі-
тологія, психологія.
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Людина у світі економічних відносин �
Практична робота в групах
Кожна група повинна визначити місце людини в економічних 

відносинах із різних позицій. Ця робота повинна бути творчою, тоб-
то слід доцільно використовувати схеми, вірші, рекламні ролики.

1-ша група. Людина — підприємець, бізнесмен.
2-га група. Людина — власник, який займається індивідуаль-

ною трудовою діяльністю.
3-тя група. Людина — робоча сила.

іV. Підсумок уроку

Узагальнити матеріал, вислухати думки учнів про те, що вони 
знають про економіку, для чого вона потрібна, яким є місце люди-
ни в сфері економічних відносин.

Дати відповіді: «Так» чи «Ні».
1. Економіка вивчає продуктивні сили суспільства. (Ні)
2. Споживання в економічному сенсі — використання доходів і ре-

алізація тих корисностей, що їх мають речі та послуги. (Так)
3. Основна ідея економічної теорії А. Сміта полягає у справедли-

вому розподілі. (Ні)
4. Чи сприяє економічна наука демократизації суспільства? (Так)
5. Зв’язок між економічною теорією та економічною географією 

полягає в тому, що обидві науки досліджують один об’єкт — зе-
мельні, сировинні, людські ресурси. (Так)

6. Чи необхідно було вивчати економіку персонажам казки про зо-
лоту рибку? (Так)

7. Людина живе у світі необмежених можливостей. (Ні)
8. Безмежні потреби людини можна задовольнити обмеженою 

кількістю ресурсів. (Ні)
9. Головні питання економіки є такими: що виробляти? коли ви-

робляти? як виробляти? (Ні)

Як бачимо, економіка із самого початку поставила в центр свого 
функціонування потреби людини, задля якої все відбувається і на-
вколо якої обертається вся ринкова система. Тут діє найважливі-
ший принцип сучасного буття: «Задоволення інтересів і потреб лю-
дини — насамперед».

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Написати твір-есе до епіграфа уроку.
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Урок 44
Поняття власності

мета: розкрити зміст поняття «власність»; формувати вміння 
орієнтуватися в економічному житті.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
форма уроку: лекція з опорою на логічні схеми.
епіграф: Власність — ось дух закону. Ш. Монтескье

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання
Заслуховуються твори-есе учнів «Економіка — це вміння вико-

ристовувати життя найкращим чином» (Б. Шоу).

ііі. мотивація навчальної діяльності

Коли людина заявляє: «Ця ділянка землі — моя», вона ствер-
джує, що цей об’єкт належить їй. Власність характеризує належ-
ність об’єктів певним людям, тобто власність — це відношення 
«людина — річ». Водночас власник встановлює відносини з інши-
ми людьми, визначаючи, хто може, а хто не має права претендува-
ти на певний об’єкт.

Таким чином, в л а с н і с т ь  — це відношення «людина — 
людина» з приводу певної речі.

Будучи власником, людина може відчувати себе вільною не 
тільки економічно, але й юридично. Власник може примножувати 
свою власність, вкладаючи кошти і працю для отримання прибутку, 
створюючи при цьому певні торговельно-економічні відносини, що 
базуватимуться на спільній домовленості, на взаємовигідних умо-
вах для кожної зі сторін. Зрозуміло, у цьому випадку у власника 
з’являється своя приватна власність, за яку він боротиметься і яку 
захищатиме. Для цього йому будуть потрібні ті правові норми, які 
проголошуватимуть його свободу, захищатимуть від посягань; йо-
му потрібна буде не просто правова держава, а власне громадянське 
суспільство. Тому що саме у громадянському суспільстві людина 
може реалізувати себе як приватна, не публічна особистість, носій 
приватних інтересів, учасник цивільно-правових відносин.
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Власність може приносити дохід власникові у вигляді ренти, 
прибутку, відсотка, різних платежів.

із юридичної точки зору власність включає три типи відносин.

Право

Володіння Розпорядження Використання

Можливість мати в се-
бе певне майно, утри-
мувати його у власно-

му господарстві

Можливість змінюва-
ти стан, призначення, 
приналежність майна, 

продавати його, дарува-
ти, обмінюватись ним

Можливість ви-
користовувати ко-
рисні властивості 

майна

Власність зазвичай передбачає всі три повноваження. Але по-
різно вони можуть належати і не власнику. Так, орендар володіє 
і користується майном власника за договором із ним. Власник ав-
томобіля може передати право використовувати його іншій особі. 
Отже, ми можемо дати таке визначення поняттю «власність».

В л а с н і с т ь  — це система економічних і правових відно-
син між людьми з приводу володіння, розпорядження та ви-
користання життєвих благ.

Форми власності �
Форми власності є доволі різноманітними, тому прагнення вче-

них класифікувати їх за певними ознаками цілком природне. Та-
ких класифікацій чимало, ми наведемо лише деякі з них.

виДи власнОсТі

Загальна 
власність

Первісно-родова

Сімейна

Державна

Колективна

Приватна 
власність

Селян, що працюють

Рабовласників

Феодалів
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Змішана 
власність

Одноосібних капіталістів

Акціонерних товариств

Кооперативів

Господарчі об’єднання

Спільні підприємства

фОрми власнОсТі

Приватна (особиста, 
індивідуальна)

Державна Колективна, спільна

Перша класифікація намагається охопити всі види власності 
в їхньому історичному розвитку. Однак вона є не зовсім точною, бо 
колективна власність тут віднесена до загальної власності, а коо-
перативна — до змішаної. Як у цьому випадку бути з колгоспами 
в СРСР, які вважалися кооперативними господарствами?

іV. Підсумок уроку

Проводиться у формі дискусії.

Ставлення до власності в різні часи було різним, про що свід-
чать думки, погляди відомих філософів, таких як Платон, що не 
був прихильником приватної власності; Арістотель, який віддав 
пріоритет інтересам особистості, захищав її права; Фома Аквін-
ський, який виступав проти соціальної рівності; Н. Макіавеллі, 
який вважав непорушність приватної власності благом свободи; 
Т. Гоббс, який пов’язував власність зі справедливістю.

Дж. Локк розглядав власність не тільки як засіб для життя. із 
власністю він пов’язує проблему становлення особистості як такої. 
Локк вважав, що охорона власності — це є основна мета об’єднання 
людей у державу і створення уряду.

Особливу увагу приватній власності як основі людської свобо-
ди приділяв Гегель. Саме відносини власності є засадою формуван-
ня суб’єкта права. Тільки через власність особа виступає як розум. 
Справедливість полягає в тому, щоб кожна людина мала власність. 
«Нездатність мати власність, несвобода власності — це форма непра-
ва, неправочинності, а отже, і відчуження моєї особистості. Це відно-
шення волі до волі — дійсна основа буття свободи, а отже, і права», — 
писав Гегель. Власність безпосередньо причетна до особистості.
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Німецький філософ Шпенґлер уважав, що власність починаєть-
ся з рослинністю: «рослина займає ґрунт, у який запускає коріння, 
він її власність, яку вона боронить з усією силою, з усім розпачем 
свого єства проти чужого насіння… Коли чуєш у лісі, довколо се-
бе, — писав він, — цю мовчазну, невблаганну боротьбу за ґрунт, 
що відбувається вдень і вночі, безупинно, — попри твоє бажання 
відчуваєш усю глибину цього імпульсу, що майже ототожнюється 
із самим життям». Для Шленґлера боротьба за ґрунт, за землю — 
перша форма боротьби за власність, перше усвідомлення власнос-
ті. Він охоче порівнює селянське життя, що прив’язане до ґрунту, 
з життям рослинності.

Завдання
Розгляньте погляди філософів на власність і дайте відповіді на 

запитання.
1. Хто з мислителів минулого висловлювався проти приватної 

власності? Чому?
2. Назвіть відомих вам філософів та економістів — прихильників 

приватної власності. У чому вони бачили її переваги?

За результатами обговорення вибудовуються доводи сторін. Ар-
гументи противників приватної власності зводяться переважно до 
таких тверджень.
1. Приватна власність роз’єднує людей, насаджує індивідуалізм, 

прагнення до наживи за будь-яку ціну.
2. Ця форма власності є основою експлуатації, породжує майнову 

і соціальну нерівність.

Прихильники приватної власності стверджують:
1. Спільна власність, на відміну від приватної, не містить сильних 

стимулів до праці, а значить, не може забезпечити економічне 
процвітання.

2. Тільки маючи невідчужувану власність, людина може бути 
справді самостійною і незалежною як щодо інших людей, так 
і щодо держави.

3. Будучи власником, людина відчуває свою значущість, свою ва-
гу в суспільстві.

4. Розумність власності полягає не в задоволенні потреб. Лише че-
рез власність особа виступає як розум.

5. У ХVіі–XVIII ст. у Західній Європі виникли приватні власни-
ки, які ставили за мету реалізувати і захистити приватні інте-
реси і свободи.
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Не дивно, що право на власність гарантоване Конституцією 
України (ст. 41) і є основою громадянського суспільства і розвитку 
ринкових відносин.

Саме приватна власність виховує в людини почуття відповідаль-
ності перед собою і перед суспільством за її ефективне використан-
ня. Статус приватної власності характеризується непорушністю, 
ґрунтується на силі закону.

Закон не може породити право на власність. Цим правом люди-
на володіє незалежно від держави, але захистити це право закон, 
звісно, може.

Чинна Конституція України, як видно в реальному житті, за-
кріпила лише принцип плюралізму форм власності. Її положення 
не відповідають умовам життя, не відображають справжньої ситуа-
ції, яка склалася в державі.

Утвердження приватної власності в Україні є доволі складним 
процесом, оскільки більшість її населення ставлять саме бідні вер-
стви населення. Бідна людина — не власник — не здатна захистити 
свої права, розвиватися, а тому почувається пригніченою й непо-
трібною.

Процес становлення правової держави в Україні, схоже, бу-
де довготривалим, доки кожен не усвідомить себе як людину-
власника, як незалежного індивіда.

Власність формує особистість, адже, щоб бути, людина повинна 
щось мати. Це необхідно їй для реалізації себе в житті як повноцін-
ної особистості, для відчуття своєї необхідності і значущості. Але 
для того, щоб мати, необхідно творити, розвиватися, досягати, що 
властиво не кожному. Необхідно мати високу правову культуру, 
внутрішні здібності, бути відповідальним.

Окрім того, необхідно, звичайно, мати можливості для того, 
щоб стати власником, реалізувати себе, досягти чогось. Як бачимо, 
не для всіх існують чи створені необхідні умови для здобуття влас-
ності. Здебільшого держава заважає людині стати власником, а не 
сприяє їй.

Не можна, зрозуміло, забувати про те, що власність суперечли-
ва і не може трактуватися лише як благо. Приватна власність зу-
мовлює майнову нерівність. Соціальна нерівність — це і проблема 
приватної власності. Проте, розглядати соціальну нерівність як зло 
теж не можна. Вона має і своє виправдання, як у межах конкретно-
го суспільства, так і на міжнародному рівні. Ліквідувати її навряд 
чи вдасться, але пом’якшити її — це обов’язок будь-якої держави. 
Приватна власність не повинна нагромаджуватися лише в однієї 
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групи людей, бо може вдарити по іншій частині суспільства, яка 
отримує мінімум життєвих благ.

Власність відчутно впливає на формування сильної і розвине-
ної особистості. Власність причетна до формування загальної куль-
тури особистості, правової культури, правового мислення. Адже 
людина, яка не має власності, буде слабкою особистістю, невпевне-
ною, нездатною боротися за права, не зможе відстоювати свободу, 
як економічну, так і юридичну.

Отже, приватна власність є творцем людини-особистості як най-
вищої цінності суспільства.

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.

Урок 45
Економічний розвиток і технічний прогрес, їхні позитивні 
і негативні наслідки

мета: вивчити сутність понять «економічний розвиток» і «тех-
нічний прогрес»; визначити їхні позитивні і негативні наслідки; 
розвивати економічне мислення; розширювати міжпредметні 
зв’язки.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
форма проведення: лекція з виконанням практичних завдань.

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. Актуалізація знань учнів

Порівняйте акціонерну і кооперативну форми власності, відпо-
відаючи на запитання.
1. Хто здійснює управління:

а) акціонерним товариством;
б) кооперативним підприємством?

2. Чи може вилучити свою частку спільної власності:
а) власник акцій;
б) член кооперативу?

ііі. мотивація навчальної діяльності

Оголошення теми і мети уроку.
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іV. Вивчення нового матеріалу

Економічне зростання та економічний розвиток �
Економічний розвиток країни належить до найважливіших 

понять макроекономічної науки. У навчальній літературі нерідко 
використовують термін «соціально-економічний розвиток», на-
голошуючи на тісному зв’язку між рівнем економічного розвитку 
і розв’язанням соціальних проблем країни.

С о ц і а л ь н о - е к о н о м і ч н и й  р о з в и т о к  — це процес 
безупинної зміни матеріального бази виробництва, а також 
усієї сукупності різноманітних відносин між економічними 
суб’єктами, соціальними групами населення.

Соціально-економічний розвиток — складний суперечливий 
процес, у якому взаємодіють позитивні і негативні фактори, а пері-
оди прогресу змінюються періодами регресу. Політичні і військові 
потрясіння, соціальні конфлікти, екологічні катастрофи можуть 
призупинити розвиток економіки будь-якої країни, відкинути її на 
кілька десятиліть назад, а іноді привести й до остаточної загибелі, 
як це було з давніми цивілізаціями.

Проте у планетарному масштабі відбувається безупинний по-
зитивний розвиток економіки. У його основі — досягнення науки, 
технічного прогресу, розширення їхнього технологічного засто-
сування, що дозволяє оновлювати асортимент продукції і послуг, 
частково заміщати гостродефіцитні ресурси, знижувати загальну 
ресурсоємність виробництва, витримувати екологічні вимоги й об-
меження, які диктує суспільство. Усе це впливає на обсяги і струк-
туру ВВП, а отже, на рівень сукупної пропозиції.

З іншого боку, змінюються соціальні стандарти рівня життя, 
освіти, культури, охорони здоров’я, інформаційного забезпечення 
населення і бізнесу. Формуються нові і розвиваються традиційні 
потреби суспільства. Зростає роль міжнародного наукового спів-
робітництва, наприклад, в освоєнні космічного простору, в галузі 
генетики й енергетики майбутнього. Це породжує принципово но-
ві суспільні потреби. У результаті сукупний попит стає більш ди-
намічним, а його імпульси виробництву — дедалі відчутнішими. 
Отже, соціально-економічний розвиток на тривалих тимчасових 
інтервалах і в масштабах, що перевершують одну країну, є прогре-
сивним, поступальним процесом.

Економічне зростання розглядається макроекономічною нау-
кою як складова частина й одна з найважливіших характеристик 
економічного розвитку країни. Це поняття пов’язане з кількіс-
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ною зміною обсягів виробництва і споживання ВВП. Економічне 
зростання буває позитивним, якщо реальні (порівнянні) обсяги 
ВВП в аналізованому періоді перевищують його рівень у базисно-
му році. В іншому випадку «зростання» характеризується як не-
гативне.

Поняття «розвиток» і «зростання» перебувають між собою 
у взає мозв’язку: зростання валового продукту супроводжується 
змінами в технології виробництва, пов’язане з появою нових видів 
продукції і цілих галузей. Отже, зростання спричиняє якісні зміни 
в економіці, сприяє її загальному розвиткові. Зі свого боку, пози-
тивні якісні зміни у відносинах власності, розподілу і перерозпо-
ділу доходів, фінансової стабілізації активно впливають на еконо-
мічне зростання.

Разом із тим трапляються й нестандартні ситуації. Під час ве-
ликих структурних трансформацій, коли відбувається скорочення 
неефективних виробництв, обсяг ВВП на певний час може знизити-
ся. Так сталося в США в 70-і роки ХХ ст. під час енергетичної кри-
зи, коли відбувалося масове заміщення енергоємних виробництв. 
Проте економічний розвиток не припинявся, оскільки створюва-
лися умови для підвищення загальної ефективності використання 
обмежених виробничих ресурсів.

Науково-технічний потенціал України,   �
його збереження і розвиток

Основою науково-технічного розвитку країни є науково-
технічний потенціал — сукупність усіх її наукових засобів і ре-
сурсів.

науково-технічний потенціал охоплює:
матеріально-технічну базу, сукупність засобів науково-дослід-• 
ницької праці, зокрема наукові організації, наукове устат-
кування і пристрої, експериментальні заводи, лабораторії, 
електронно-обчислювальні бази інформаційного забезпечення 
і т. ін.;
кадри наукової системи (вчені, дослідники, конструктори, ви-• 
нахідники, експериментатори, науково-технічний персонал), 
тобто національний науково-технічний інтелект;
інформаційну систему, яка забезпечує наявність і постійне вдо-• 
сконалення банку наукових знань: наукові прогнози, здатні до 
оперативної видачі інформації, банк патентів, авторських сві-
доцтв, банк даних про світові досягнення в галузях конкретних 
наук та ін.;
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організаційно-управлінську підсистему, зокрема систему пла-• 
нування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт 
(НДДКР), структуру управління НДДКР, організаційно-управ-
лінські структури наукових підрозділів, методи управління 
НДДКР.

Власне процес науково-технічного розвитку має такі ознаки:
науково-технічна революція;• 
науково-технічний прогрес;• 
технічний і організаційний розвиток.• 

Прискорення НТП характерне для такої системи виробництва, 
яка базується на вивченні й використанні дії об’єктивних, еконо-
мічних законів. Високоефективний і раціональний НТП розвива-
ється за умов:
1) зацікавленості використання НТП у нарощуванні обсягів ви-

робництва, розширенні власності, впровадженні нових техно-
логій;

2) пріоритету НТП у поліпшенні умов праці, забезпеченні соціаль-
ної спрямованості економіки, виробництва продукції широкого 
вжитку;

3) конкуренції у використанні нових досягнень НТП, боротьби за 
лідерство на ринку;

4) підтримки розвитку НТП державою і кредитними установами;
5) тісних науково-технічних, виробничих і ринкових зв’язків на-

укових установ і виробничих підприємств.

Аналогічні ситуації характерні для першого періоду ринкового 
реформування країн із перехідною економікою. Приватизація дер-
жавної власності, лібералізація цін, демілітаризація економіки, 
заміщення бюджетного фінансування банківським кредитуван-
ням — усе це, безсумнівно, є позитивними якісними змінами, що 
знаменують собою факт економічного розвитку. Проте він супрово-
джується спадом виробництва, іноді дуже значним. Це відбуваєть-
ся тому, що об’єктивно потрібен час, необхідний, щоб товаровироб-
ники пристосувалися до нових умов господарювання. На жаль, цей 
природний період подовжується в результаті непослідовної політи-
ки реформування чи інших помилкових рішень уряду.

Економічне зростання є однією з головних макроекономічних 
цілей будь-якої країни, досягнення якої зумовлене необхідністю 
випереджувального зростання національного доходу порівняно зі 
зростанням чисельності населення, для підвищення рівня життя 
в країні.
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Сутність та основні ознаки процесу глобалізації   �
сучасного світового господарства

Однією з основних ознак сучасного розвитку світового госпо-
дарства є розгортання процесів глобалізації, які справляють суттє-
вий вплив на систему міжнародних економічних відносин, транс-
формують напрями і визначають тенденції розвитку національних 
економік.

Глобалізація (від англ. globe — земна куля) — складний, бага-
тогранний процес, який має безліч проявів та охоплює багато проб-
лем. Саме це ускладнює формулювання однозначного визначення 
глобалізації, яке б охопило всі боки цього вкрай складного явища, 
що має планетарні масштаби. існують такі визначення:

глобалізація — тривалий процес інтеґрації національних еко-• 
номік світу з метою розв’язання глобальних проблем людства;
глобалізація — складне явище взаємозалежності економік, що • 
виникає у зв’язку з обміном товарів і послуг та потоками капі-
талів;
глобалізація — процес, завдяки якому досягнення, рішення • 
і діяльність людей в одній частині земної кулі справляють знач-
ний вплив на окремих людей і їхні спільноти в усіх частинах 
світу;
глобалізація — сукупність викликів і проблем сьогодення.• 

Причини виникнення глобалізаційних процесів:
процес інтернаціоналізації, який призводить до поглиблення • 
співробітництва між країнами та посилення їхньої взаємоза-
лежності;
науково-технічний прогрес: поява інформаційних технологій, • 
які докорінно змінюють усю систему соціально-економічних 
відносин, піднімають на якісно новий технічний рівень 
організаційно-економічні відносини, транспортні та комуніка-
ційні зв’язки;
загострення проблем, що є загальними і важливими для всіх • 
людей і країн світу з позицій збереження та розвитку людської 
цивілізації.

Глобалізація — це об’єктивний процес планетарного масштабу, 
який має як позитивні, так і негативні наслідки. Серед позитивних 
слід назвати:

поширення нових інформаційних технологій та пов’язаних із • 
ними переваг (скорочення часу і витрат на трансакції, поліп-
шення умов праці та життя);
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перехід на ресурсозаощаджувальні технології;• 
посилення уваги до важливих проблем людства та інші.• 

Проте глобалізація економіки — це не лише вигоди від зрос-
тання участі країни у світових економічних процесах, але й висо-
ка ймовірність утрат, зростання ризиків. Глобалізація передбачає, 
що країни стають не просто взаємозалежними через формування 
системи міжнародного інтегрованого виробництва, зростання об-
сягів світової торгівлі та потоків іноземних інвестицій, інтенсифі-
кації руху технологічних нововведень тощо, але й більш вразли-
вими щодо негативного впливу світових господарських зв’язків. 
Світова практика свідчить, що перевагами глобалізації можуть 
скористатися далеко не всі країни і суб’єкти економічної діяль-
ності.

Отже, до негативних наслідків глобалізації належать:
1) посилення нерівномірності розвитку країн світу;
2) нав’язування сильними країнами своєї волі, нераціональної 

структури господарства, що призводить до політичної та еконо-
мічної залежності.

Саме тому глобалізація, як суперечливий процес, вимагає регу-
лювання на національному та міждержавному рівнях.

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.

Урок 46
Проблеми екології

мета: дати учням уявлення про екологічну ситуацію у світі, 
країні, краї; підвести учнів до думки про те, що світ стоїть біля фа-
тальної межі, ілюструючи це твердження конкретними приклада-
ми; продовжити формування в учнів критичного мислення, вміння 
нестандартно розв’язувати поставлені проблеми, аргументувати 
свою позицію; формувати активну екологічну позицію щодо охоро-
ни навколишнього середовища.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
форма проведення:  лекція з елементами дискусії та бесіди.
епіграф: Світ достатньо великий, щоб задовольнити потреби 

будь-якої людини, однак занадто малий, щоб задовольнити люд-
ську жадібність. М. Ганді
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хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Робота з епіграфом уроку
На екрані — слайди комп’ютерної презентації про згубний 

вплив людини на природу.

— Які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте слово «при-
рода»?

ііі. Вивчення нового матеріалу

Робота в групах
1-ша група — на основі тексту підручника і додаткової літера-

тури формулює визначення поняття «екологія», ознайомлюється 
з історією виникнення науки — екології.

додатковий матеріал для 1-ї групи
Рівень впливу людини на навколишнє середовище залежить, 

у першу чергу, від технічної озброєності суспільства. XXі ст. — це 
століття науково-технічного прогресу, який суттєво збільшує мож-
ливі і реальні масштаби впливу суспільства на природу, ставить пе-
ред людством низку нових, надзвичайно гострих проблем, у першу 
чергу, — екологічну.

Що таке екологія? Цей термін уперше вжив 1866 р. німецький 
біолог Е. Геккель (1834–1919). Це наука про взаємини живих орга-
нізмів із навколишнім середовищем. Учений вважав, що нова на-
ука досліджуватиме відносини тварин і рослин, середовище їхньо-
го життя. Термін міцно ввійшов у наше життя в 70-х роках XX ст. 
Проте сьогодні ми фактично говоримо про с о ц і а л ь н у  е к о л о -
г і ю — науку, що вивчає проблеми взаємодії суспільства й навко-
лишнього середовища.

2-га група на основі тексту підручника і додаткової інформації 
виділяє основні екологічні проблеми сучасності.

додатковий матеріал для 2-ї групи
Сьогодні екологічну ситуацію у світі можна схарактеризувати 

як близьку до критичної. Серед глобальних екологічних проблем 
слід назвати такі:
1) триває знищення тисяч видів рослин і тварин;
2) значною мірою знищений лісовий покрив;
3) стрімко скорочується наявний запас корисних копалин;
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4) світовий океан не тільки виснажується в результаті знищення 
живих організмів, але й перестає бути регулятором природних 
процесів;

5) атмосфера в багатьох місцях забруднена до гранично допусти-
мих масштабів, а чисте повітря стає дефіцитом;

6) частково порушений озоновий шар, що захищав від згубного 
для всього живого космічного випромінювання;

7) забруднено поверхню Землі і спотворено природні ландшафти: 
на Землі неможливо знайти жодного квадратного метра поверх-
ні, де б не знаходилося штучно створених людиною об’єктів.

Стала цілком очевидною згубність споживацького ставлення 
людини до природи лише як до об’єкта отримання певних багатств 
і благ. Для людства стає життєво необхідною зміна самої філософії 
ставлення до природи.

3-тя група на основі тексту підручника і додаткової літератури 
виділяє плюси і мінуси впливу людини на природу.

додатковий матеріал для 3-ї групи
Між поняттями «природне» і «суспільне» немає прірви — сус-

пільство залишається частиною більшого цілого — природи. Але 
кожне при цьому має свою специфіку. Людина живе на Землі 
в межах тонкої її оболонки — географічного середовища. Воно є зо-
ною перебування людини і сферою застосування її сил. Від часу сво-
го виникнення людське суспільство опановувало навколишнє се-
редовище, використовуючи досягнення попередніх епох, і, у свою 
чергу, передавало його у спадок майбутнім поколінням. Людина 
не тільки перемістила в інші кліматичні умови різні види рослин 
і тварин, а й змінила їх. Вплив суспільства на природу зумовлений 
розвитком матеріального виробництва, науки і техніки, суспільних 
потреб, а також характером суспільних відносин. Якщо позбавити 
сучасне географічне середовище його властивостей, створених пра-
цею багатьох поколінь, і поставити сучасне суспільство у вихідні 
природні умови, то воно не зможе існувати, тому що людина гео-
хімічно перетворила світ і процес цей уже незворотній.

У свою чергу й географічне середовище справляє значний вплив 
на розвиток суспільства. Людська історія — наочний приклад того, 
як умови середовища й обриси поверхні планети сприяли або, на-
впаки, перешкоджали розвитку людства. Якщо на Крайній Півно-
чі людина вириває в негостинної суворої природи засоби існування 
ціною значних зусиль, то в тропіках неприборкана пишність при-
роди створює сприятливі умови для людини. Географічне середо-
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вище як умова господарської діяльності суспільства певною мірою 
впливає на господарську спеціалізацію країн і регіонів.

Природне середовище життя суспільства не обмежується лише 
географічним середовищем. Якісно іншим природним середови-
щем його життя є сфера всього живого — біосфера, що включає на-
селену мікроорганізмами верхню частину землі, води, річок, морів 
і океанів, а також нижню частину атмосфери. історія життя на на-
шій планеті засвідчила, що суттєві перетворення вже відбувались 
неодноразово і якісна перебудова біосфери призводила до зник-
нення певних видів тварин і рослин і появи нових. Процес еволю-
ції біосфери має незворотний характер. До складу біосфери, окрім 
рослин і тварин, включене й людство, яке останнім часом здійснює 
інтенсивний вплив на неї внаслідок небаченого раніше розвитку 
науки і техніки.

іV. Підсумок уроку

Виконання вправи
1. Чи можна подолати екологічну кризу?

1-ша група•  — альтернатива № 1 — Так, упевнений…
2-га група•  — альтернатива № 2 — Ні, тому що…
3-тя група•  — альтернатива № 3 — Можливо, але для цього 
необхідно…

2. Завершіть думку:
Природа стоїть біля фатальної межі, тому що…

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Скласти сенкан до слова «екологія».

Урок 47
Держава та її вплив на економіку. Управління економікою

мета: вивчити функції, які виконує держава в ринковій еконо-
міці; показати різні способи впливу держави на економіку і спону-
кати учнів віднайти власний варіант розв’язання проблеми безде-
фіцитного державного бюджету; опрацювати економічні терміни, 
спонукати учнів до раціонального витрачання коштів, вчити спи-
ратися на власні сили.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
форма проведення: лекція з виконанням практичних завдань.
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хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання
Учні зачитують сенкан, складений ними до слова «екологія».

ііі. мотивація навчальної діяльності

Робота з фотоджерелом
У ч и т е л ь. Пропоную вам порівняти дві фотографії (чорно-біла 

фотографія 30-х років ХХ ст. і сучасна кольорова). Знайдіть на них 
спільне та відмінне. Прошу звернути увагу на дату зйомки фото-
графій, їхню якість і дизайн.

висновок. Змінилося життя, змінилася економічна система. 
Була командно-адміністративна система, а стала ринкова.

Тема нашого уроку «Держава та її вплив на економіку».

іV. Вивчення нового матеріалу

Робота зі схемою
На дошці записано слово «держава».

Держава

Подумайте і припустіть, які функції за умов ринкової еконо-
міки зберігаються за державою. Ваші припущення записуйте до 
схеми. Під час виконання цього завдання головне правило: не по-
вторюватися! Проаналізуймо разом складену на дошці схему. По-
думайте, що ми можемо додати до неї? Що з написаного — зайве?

А тепер порівняйте вашу схему і функції держави, запропоно-
вані А. Смітом у XVIII ст.

функції держави (а. сміта)
1. Забезпечення національної оборони.
2. Здійснення правосуддя.
3. Організація громадських робіт, невигідних для приватного під-

приємництва, але необхідних громадянам.
4. Освіта юнацтва.
5. Збір податків для оплати потреб держави.

Ознайомившись із точкою зору А. Сміта, повернімося до нашої 
схеми. Чи хочете ви ще щось додати?
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Минуло вже більше століття, а деякі функції держави не змі-
нилися.

Запитання
1. Чому саме держава має брати на себе турботу про освіту, судову 

систему, армію?
2. Як ж держава може правильно розрахувати свої кошти?
3. Чи відоме вам поняття «сімейний бюджет»? Поясніть, що це 

 таке.

Завдання
1. Працюючи в парах, складіть список витрат середньостатистич-

ної сім’ї. Проранжуйте їх, тобто розподіліть за ступенем зна-
чення.

2. Подумайте, від чого, на ваш погляд, варто відмовитись родині, 
оскільки її доходів не вистачає для того, щоб покрити всі витра-
ти. (Виступи учнів.)

У ч и т е л ь. Діти, цю вправу було вам запропоновано не випад-
ково. Ви повинні розуміти, що треба вчитися грамотно, раціональ-
но витрачати кошти, щоб якомога рідше вдаватися до кредиту. 
Аналогічна ситуація з розподілом видатків складається і на рівні 
державного бюджету.

Робота зі схемою

Бюджет
(зведений план збору доходів держави та використання отриманих 

 коштів на покриття всіх видів державних витрат)

Дохід Витрати

П о д а т к и  — це обов’язкові платежі, що їх збирають з усіх 
громадян і підприємств.

Витрати йдуть на оборону держави, погашення державних бор-
гів, утримання органів державного управління, судової системи.

Як можна змінювати державний бюджет?
висновок. Можна збільшити податки або скоротити витрати.

Дефіцит  �
Запитання
— Що слід робити, коли в державі бракує коштів? Пригадайте, 

як розв’язується подібна проблема у вашій сім’ї.
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висновок. За умов ринкової економіки держава може вплива-
ти на неї шляхом регулювання податків. Саме держава повинна 
пом’якшувати негативні наслідки ринкових реформ.

іV. Підсумок уроку

Пропоную вам обрати до сьогоднішнього уроку епіграф і пояс-
нити свій вибір.
1. Мета держави — це спільне просування до високої якості жит-

тя. Арістотель
2. Податки — ціна, яку ми платимо за цивілізоване суспільство. 

О. Холмз
3. Та держава заможна, в якій заможний народ. І. Т. Посошков

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. З’ясувати в батьків, які податки вони сплачують.
3. Поцікавитись у батьків, який спосіб ліквідації дефіциту дер-

жавного бюджету вони можуть запропонувати.

Урок 48
Повторювально-узагальнювальний урок за темою 6 
«Філософія економіки»

мета: повторити, закріпити та узагальнити вивчений матеріал; роз-
вивати навички та поглибити знання, набуті під час вивчення теми.

Тип уроку: урок узагальнення знань.
форма проведення: контрольне тестування, бліц-опитування.

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Сьогодні на уроці ми підіб’ємо підсумки своєї роботи над те-
мою 6 «Філософія економіки».

ііі. основна частина уроку

Бліц-опитування
1. Що вивчає економічна наука?
2. Чим ринкова економічна система відрізняється від командної 

(директивно-планової)?
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3. Якими є найважливіші показники економічного зростання?
4. Що означає слово «власність»?
5. Які форми власності домінують у сучасній економіці України?
6. Чим наукове визначення поняття «ринок» відрізняється від по-

бутового?
7. Що означають поняття «попит» і «пропозиція»?
8. Які істотні ознаки поняття «підприємництво»?
9. Як співвідносяться поняття «техніка» і «технологія»?
10. Якими показниками характеризується рівень життя?
11. Розкрийте зв’язок між державою та економікою.
12. У чому полягає значення економічної культури?

Тестування
1. Економічна наука вивчає проблеми обмеженості ресурсів із 

 метою:
А створення умов для зростання попиту на них;
Б задоволення суспільних потреб;
В досягнення стабільного розвитку економіки; 
Г зниження забруднення навколишнього середовища.

2. Чи правильними є судження про обмеженість ресурсів?
1) Матеріальні потреби суспільства завжди перевершують на-

явні можливості їх задоволення;
2) проблема розподілу обмежених ресурсів — одна з основних 

проблем економіки.

А Правильне тільки 1;
Б правильне тільки 2;
В правильні обидва твердження;
Г правильний варіант відсутній.

3. Що таке пандемія?
А Поширення інфекційної хвороби в певному регіоні;
Б географічне поширення патологічних станів людини;
В паразитарне захворювання;
Г поширення інфекційної хвороби на цілі країни і континенти.

4. Чи правильні такі судження про взаємодію суспільства і при-
роди?
1) У сучасному світі порушений баланс між суспільством і при-

родою, що свідчить про загострення екологічних проблем;
2) історія не знає випадків благотворного впливу суспільства 

на природу.

А Правильне тільки 1;
Б правильне тільки 2;
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В правильні обидва судження;
Г обидва судження неправильні.

5. Парниковий ефект — це:
А підвищення середньорічної температури на Землі через за-

бруднення атмосфери; 
Б танення льодовиків на полюсах і підвищення рівня Світо-

вого океану;
В стан вологості в теплиці під час вирощування овочів;
Г скупчення водню у верхніх шарах атмосфери.

6. До глобальних екологічних проблем належить:
А бідність деяких регіонів планети;
Б загроза ядерної війни;
В скорочення розмаїття біологічних видів; 
Г збільшення частки людей похилого віку в структурі насе-

лення.

7. Про суперечливості прогресу свідчить факт:
А після масового запровадження комп’ютерів зросла кількість 

захворювань очей;
Б у період промислового перевороту винайдений паровий двигун;
В упровадження комп’ютерів розширило можливості творчої 

праці;
Г в епоху Великих географічних відкриттів почав формувати-

ся світовий ринок.
8. Чи правильними є судження про роль науки в сучасному сус-

пільстві?
1) Проблема соціальної відповідальності вченого за наслідки сво-

їх наукових відкриттів була усвідомлена багато століть тому;
2) у сучасному суспільстві питання соціальної відповідальнос-

ті вченого втратили свою актуальність.

А Правильне тільки 1;
Б правильне тільки 2;
В правильні обидва судження;
Г обидва судження неправильні. 

9. Зазначте в наведеному нижче списку екологічну проблему.
А Мутація флори і фауни; 
Б способи впровадження ресурсозбережних технологій;
В загроза пандемії;
Г демографічний вибух на Півдні;
Д імперська політика.
Відповідь: 1 Б, 2 В, 3 Г, 4 А, 5 А, 6 В, 7 А, 8 Г, 9 А.
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іV. Підсумок уроку

Учитель оцінює роботу учнів, аналізує та коментує її.

V. Домашнє завдання

Повторити матеріал теми.

Тема 7. 
філОсОфія ПОліТиКи

Урок 49
Держава та її осмислення філософською думкою.  
сутність держави

мета: сформувати уявлення про поняття держава; визначити 
основні функції держави; ознайомити учнів із різними теоріями 
виникнення держави; визначити сутність держави.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
форма проведення:  шкільна лекція.
епіграф: Будь-яка держава — продукт природного виникнен-

ня, як і первинні суспільства: воно є завершенням їх. Арістотель

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Від перших і до останніх днів свого життя людина більшою чи 
меншою мірою залежить від держави, що покликана захищати її 
права і безпеку, але натомість вимагає від людини дотримання чис-
ленних норм, правил. Ще за часів античності виникла ця супереч-
ність між прагненням свободи людською особистістю і жорсткими 
обмеженнями, що накладаються на неї державою.

Завдання
Розставити в логічній послідовності історичні процеси, які, на 

думку прихильників класової теорії, призвели до виникнення дер-
жави: виникнення приватної власності; вдосконалення знарядь 
праці; виникнення держави; поява можливості експлуатації чужої 
праці; виникнення нерівності: появи надлишків продукції, розви-
ток економічних зв’язків, торгівлі, розподіл праці.

Повідомлення теми і мети уроку.
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ііі. Вивчення нового матеріалу

Сутність держави �
Щоб розкрити поняття держави, необхідно проникнути у її сут-

ності.

С у т н і с т ь  д е р ж а в и  — це внутрішній зміст її діяльнос-
ті, який виражає єдність загальносоціальних і вузькокласо-
вих (групових) інтересів громадян.

Будь-яка держава разом із вирішенням суто класових завдань 
виконує й загальносоціальні завдання («спільні справи»), без яких 
не може функціонувати жодне суспільство. Це — засоби транспор-
ту і зв’язку, будівництво шляхів, іригаційних споруд, боротьба 
з епідеміями, злочинністю, заходи щодо забезпечення миру тощо.

із моменту виникнення держави визначилися два аспекти її 
сутності:

класовий аспект — захист інтересів економічно панівного кла-• 
су, здійснення організованого примусу;
загальносоціальний аспект — захист інтересів усього суспіль-• 
ства, забезпечення громадського блага, підтримання порядку, 
виконання інших загальносоціальних справ. Загальносоціаль-
ний аспект сутності держави особливо яскраво проявляється 
в її зіставленні з громадянським суспільством.

зміст діяльності держави:
держава допомагає подолати суспільні суперечності не шля-• 
хом насильства і придушення, а через досягнення громадського 
компромісу, толерантності, створення умов для розвитку гро-
мадянського суспільства;
держава у своїй діяльності широко використовує такі загально-• 
демократичні ідеї та інститути, як розподіл влади, плюралізм 
думок, висока роль суду, гласність тощо;
держава застосовує засоби захисту людини праці, соціальної за-• 
хищеності всіх громадян;
на міжнародній арені держава проводить політику, що потре-• 
бує взаємних поступок, компромісів, домовленостей з іншими 
державами.

Така держава в сучасних західних теоріях трактується як над-
класова, що представляє інтереси усіх верств суспільства. Вона на-
зивається соціальною правовою державою, державою соціальної 
демократії.
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Поняття «держава» �
Д е р ж а в а  — це основний інститут політичної системи, що 
здійснює управління суспільством, охорону його економіч-
ної і соціальної сфери, культури. 

Держава виникає на певному етапі розвитку людства, вона має 
суверенітет і здійснює владу на всій її території.

Поняття «держава» трактують у кількох аспектах.
1. Це політична організація панівного класу, що має за мету охо-

роняти чинний лад і придушувати опір інших класів, соціаль-
них верств і соціальних спільнот.

2. Організація великої соціальної спільноти, верстви (держава то-
тожна суспільству).

3. Поняття «держава» є тотожним уряду, адміністрації, тобто 
структурі державного апарату.

4. Система органів і формально-правових принципів, що визнача-
ють її функціонування.

Державу вирізняє:

1) наявність органів, що здійснюють верховну владу, яка поши-
рюється на все населення;

2) наявність права — сукупності загальнообов’язкових правил по-
ведінки, встановлених або санкціонованих державою;

3) наявність певної території, на яку поширюється влада, юрис-
дикція держави.

Особливості держави

1. Загальний характер. Держава є універсальною, невід’ємною 
організацією, що поширює свою чинність на всю територію кра-
їни й на всіх громадян, які живуть у ній.

2. Суверенність. Держава володіє найвищою і необмеженою вла-
дою у ставленні до суб’єктів, що діють у межах її кордонів.

3. Примус. Держава уособлює публічну владу і підпорядковує про-
яви інших суспільних влад. Вона єдина в суспільстві застосовує 
владні засоби, аж до примусу. Держава володіє спеціалізовани-
ми органами примусу, що застосовуються в ситуаціях, визна-
чених законом. Масштаби державного примусу поширюються 
від обмеження свободи до фізичного знищення людини.

4. Держава виконує основний обсяг управління справами суспіль-
ства і розпоряджається людськими, матеріальними і природни-
ми ресурсами.



206 Усі уроки до курсу «Філософія». 11 клас. Профільний рівень

Теорії виникнення держави �
У сучасній юридичній науці розрізняють теорії виникнення 

держави та пояснення її сутності та соціальних функцій.

назва теорії сутність

Теологічна Одним із її представників був Фома Аквінський (1225–
1274). Його вчення побудоване на ієрархії форм: від 
Бога — чистого розуму — до духовного і матеріального 
світу. Проголошення походження держави від Бога 
обґрунтовує її вічність і непорушність, виправдовує 
найбільш реакційні держави, підкреслює, що будь-яке 
посягання на державу приречене на невдачу, оскільки 
влада вкладена в руки правителя Богом і покликана 
 захищати благо всіх

Патріархальна Сутність її полягає у твердженні, що держава походить 
від сім’ї і є результатом історичного розвитку, а отже, 
абсолютна влада монарха — це продовження батьків-
ської влади. Основними представниками цієї теорії 
є Арістотель, Р. Фільмер, М. Михайловський та ін. Так, 
Роберт Фільмер у своєму творі «Патріархія, або природ-
на влада короля» твердить, що абсолютна влада монар-
ха бере свій початок безпосередньо від Адама. Держава 
виростає із сім’ї, а влада монарха через Адама передана 
Богом і непідвладна жодним людським законам. із по-
зиції Арістотеля, в основі виникнення держави лежить 
політичне спілкування. із розростанням патріархальної 
сім’ї з’являються адміністративно-територіальні одини-
ці (села, селища, міста), населення яких, спілкуючись, 
утворює таку політичну організацію суспільства, як 
держава

Договірна Вона пояснює виникнення держави наслідком 
об’єднання людей на основі добровільної згоди (догово-
ру) про те, що одні будуть управляти, а інші — викону-
вати їхні управлінські рішення. Представниками цієї 
теорії були Г. Гроцій, Б. Спіноза, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, 
О. Радищев та ін.

Психологічна За цією теорією, держава виникла завдяки особливим 
властивостям психіки людей. Людській психіці начебто 
притаманна потреба покори, наслідування, усвідомлен-
ня залежності від видатної особистості. Народ є інерт-
ною масою і не здатний приймати рішення, а тому вима-
гає постійного керівництва. Представником цієї теорії 
був Л. Петражицький (1867–1931)
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назва теорії сутність

Теорія 
 насильства

За цією теорією, держава виникла як результат за-
воювання одних племен іншими, поневолення одного 
народу іншим. На думку прихильників теорії, держава 
є тією силою, яку формують загарбники для утримання 
в покорі завойованих народів і зміцнення влади пере-
можців. Представниками теорії були Гумплович,  
К. Каутський, Дюрінг та ін.

Органістична Її обґрунтовував англійський філософ Г. Спенсер (1820–
1903). Він проводив аналогію між державою і біологіч-
ним організмом. На думку Спенсера, держава, подібно 
до біологічного організму, народжується, зростає, муж-
ніє, старіє і гине. Як і біологічний організм, держава 
має політичне тіло: руки, ноги, голову, органи, що ви-
конують відповідні функції

Теорія 
 технократизму

Держава виникає як необхідний результат спілкування 
людини з технікою

історико-
матеріа-
лістична

Сутність цієї теорії полягає в тому, що держава виникає 
як результат розвитку і занепаду первісного ладу, роз-
витку способу виробництва, що й визначає соціальні 
зміни в суспільстві. Ця теорія включає в себе два під-
ходи:

підхід марксизму-ленінізму, пов’язаний із виник- 9
ненням класів і класових антагонізмів (К. Маркс, 
Ф. Енгельс, В. Ленін);
підхід, що пов’язаний з ускладненням структури  9
суспільства і суспільних відносин, виникненням 
«спільних справ» і необхідності удосконалення 
управління суспільством (Л. Морган). Як вважають 
учені, саме ця теорія має наукове обґрунтування, 
і обидва підходи однаковою мірою мали місце під 
час виникнення держави і права

Функції держави �
із самого початку свого існування держава як політична форма 

людського соціуму є суб’єктом управління суспільними справами. 
Її управлінське (функціональне) призначення полягає в тому, що, 
здійснюючи вплив на суспільні процеси в різних сферах життя, 
вона долає суперечності між інтересами різних соціальних груп 
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і таким чином забезпечує нормальний розвиток суспільства. Цей 
вплив здійснюється завдяки різним видам діяльності держави, 
основні з яких у теорії держави і права мають назву функцій.

Ф у н к ц і ї  д е р ж а в и  — це основні напрями її діяльності, 
які виражають її сутність і соціальне призначення в галузі 
управління справами суспільства. 

Вираження у функціях держави її сутності — найбільш глибинно-
го і усталеного в ній — показує, заради чого вона існує, інтере сам яких 
соціальних груп, політичних сил слугує. З’ясувати ці функції  — це 
означає встановити, якою мірою її воля і зусилля спрямовані на задо-
волення потреб та інтересів усього суспільства, а якою — певної панів-
ної еліти. Виділяють внутрішні та зовнішні функції держави.

До внутрішніх функцій держави належать:
1) законотворча, пов’язана з підготовкою, розглядом і прийнят-

тям законів;
2) економічна, в якій держава постає як підприємець, що коорди-

нує економічний процес;
3) соціальна, що передбачає таку організацію соціального життя, 

яка забезпечує рівновагу і стабільність соціальних сил;
4) захисна, що диктує забезпечення правопорядку й охорону чин-

ного суспільного ладу,
5) культурно-виховна, пропагандистська та ін.

зовнішні функції держави полягають у:
1) захисті кордонів, збереженні цілісності держави та її незалеж-

ності;
2) підтримуванні і налагодженні зв’язків в усіх сферах суспільно-

го життя з іншими суб’єктами світового співтовариства.

іV. Підсумок уроку

Учитель пропонує учням скласти сенкан на тему «Держава».

Приклад:
Організація.
Правова, економічна.
Управляє, захищає, пригноблює.
Система політичної влади.
Спосіб організації суспільства.

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.
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Урок 50

ідея права: право влади та влада права

мета: сформувати в учнів розуміння поняття «право»; показати 
співвідношення понять «право влади» та «влада права»; формува-
ти правову свідомість молодих громадян.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
форма проведення: лекція.

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Повідомлення теми і мети уроку.

ііі. Вивчення нового матеріалу

Ідея права �
Учення про право є частиною соціальної філософії, що розгля-

дає цю проблему під особливим кутом зору, зрозуміло, з опорою на 
конкретні дослідження юридичної науки. ідею права визначають 
такі поняття, як закон, влада, правомірність примусу, покарання, 
ідея державності.

Право виникло та існує для обмеження свавілля, антигромад-
ських, антигуманних схильностей, спонукань і волевиявлень, 
які належать до хибно зрозумілих особистих інтересів, до проявів 
хворобливих потягів. Слід розрізняти поняття права та закону. 
Т. Гоббс, наприклад, захищаючи ідею всемогутньої держави, трак-
тував право як наказ верховної влади. Під законом малося на ува-
зі чинне право — звичай, який став нормою. Адекватне розуміння 
співвідношень права і закону ми знаходимо в Гегеля, який розді-
лив споконвічні норми природного права і «право як закон», тобто 
прийняті законодавчими органами норми стосунків між людьми, 
скажімо, в економічній та інших сферах людських відносин. Та-
ким чином, між правом і законом існує взаємозв’язок, що доходить 
навіть до тотожності. Якщо ж підходити до цих понять історично, 
то слід сказати, що право виникло раніше за закон: у стародавніх 
народів, які ще не мали держави, існували природні норми право-
вої поведінки, але, зрозуміло, ніхто не видавав за конів.

Як можна визначити право?
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П р а в о  — це соціальні норми, що набувають характеру об-
межень поведінки людини в рамках дії цих норм.

Гегель стверджував: «Веління права за своїм основним визна-
ченням — лише заборона». Між тим, за словами В. Соловйова, 
жертвуючи суспільству свою необмежену, але незабезпечену і не-
дійсну свободу, людина набуває справжнього забезпечення своєї 
визначеної і розумної свободи — жертва настільки ж вигідна, на-
скільки вигідно отримати «живу собаку в обмін на мертвого лева».

і. Фіхте відзначив суперечність у самій ідеї права. Справді, з по-
няття вільної особистості з необхідністю випливає свобода інших. 
Але остання вимагає обмеження прав цієї особи. Таким чином, 
виходить, що свобода вимагає знищення свободи. Розв’язати цю 
антиномію (суперечність), за Фіхте, можна так: закон містить та-
кі гарантії свободи, які кожна особистість могла би прийняти як 
свої власні; закону треба неухильно дотримуватися; закон повинен 
бути владою. «Якщо б воля не була загальною, то не існувало б нія-
ких справжніх законів, нічого, що могло б насправді зобов’язувати 
всіх. Кожен міг би чинити, як йому заманеться, і не звертав би ува-
ги на сваволю інших».

З а к о н  — це загальновизнане і безособове, тобто незалежне 
від особистих думок і бажань, вираження права, має вищу 
юридичну силу і регулює найважливіші суспільні відносини.

Ознаки закону:
публічність — не оприлюднена постанова не може мати і загаль-• 
ної обов’язковості, тобто не може бути позитивним законом;
конкретність — це норми певних відносин у визначеній сфері, • 
а не якихось абстрактних істин та ідеалів;
реальність застосування, у кожному окремому випадку йо-• 
го завжди супроводжує санкція, тобто загроза застосування 
примусово-каральних заходів. 

Правові відносини між людьми підпорядковані принципу: 
«Я ніколи не зможу завдати шкоди іншому, не надавши йому права 
зробити мені за тих же умов те саме…».

Для того щоб забезпечити нормальне функціонування сучасно-
го суспільства і життя індивіда як особистості, необхідний приму-
совий закон: примусова обов’язковість є суттєвою відмінністю пра-
вової норми від моральної. Система правових відносин повинна не 
тільки поширюватися в межах окремого суспільства, але й начебто 
обплутувати своїм павутинням усі наявні суспільства, які станов-
лять у своїх взаєминах єдине планетарне ціле.
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Таким чином, правові відносини діють не тільки в рамках од-
нієї держави, але й між державами. За Ш. Монтеск’є, міжнародне 
право ґрунтується на тому основному принципі, щоб різні народи 
надавали один одному настільки багато добра в настрої мирному 
і настільки мало зла в настрої ворожому, скільки це можливо без 
шкоди для обопільних основних інтересів. Природна дія міжнарод-
ного права — схиляти волю урядів до миру і взаємовигідних від-
носин.

Зовнішнє державне право визначає ставлення суверенних наро-
дів за допомогою їхніх урядів один до одного і ґрунтується переваж-
но на особливих договорах. Укладаючи між собою договори, держа-
ви таким чином визначають правове ставлення одна до одної.

Правопорядок як влада закону �
Право — необхідна умова реалізації свободи вільних громадян 

у суспільстві. Але якщо людина хоче бути вільною, вона повинна 
обмежити свою свободу фактом свободи інших, а це і є власне пра-
вове відношення. Право є щось святе вже тому, що воно є виражен-
ням ідеї свободи, ідеї законопорядку в житті суспільства. За самою 
своєю суттю право може бути реальним і продуктивно виявляти 
себе лише там, де є свобода: за тоталітарного режиму діє не право, 
а горезвісна політична доцільність, тобто свавілля. Побоюючись 
відкритого судового розгляду своїх політичних супротивників, то-
талітаризм створює закриті форми розправи. Тільки справжнє пра-
во, забезпечуючи людині свободу дії, водночас забезпечує захист 
від свавілля і пересічному громадянинові, і «правлячій верхівці».

У кожній державі видаються і діють юридичні норми, які від-
бивають веління влади і мають на меті підтримку справедливого 
суспільного ладу. Ці закони наказують, що можна робити і від чого 
слід утримуватися. Звід законів — це «біблія свободи народу»: без 
законів не буває порядку. Як казав Цицерон, ми повинні бути ра-
бами законів, щоб бути вільними. Там, де закінчується закон, по-
чинається свавілля. Не бути підлеглим жодному закону, говорив 
Г. Гейне, значить бути позбавленим самої рятівної оборони: закони 
повинні нас захищати не тільки від інших, але і від самих себе. При 
цьому незнання закону не звільняє від необхідності його викону-
вати. Але самі по собі непогані закони, не забезпечені юридичним 
механізмом реалізації, залишаються мертвою буквою: справжнім 
правом є те, що містить у собі умови свого здійснення, тобто убез-
печення себе від нездійснення або злочинного ігнорування. За-
кон сам по собі не діє, діють лише конкретні люди з усіма їхніми 
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 індивідуальними особливостями. і справа полягає в тому, якою мі-
рою та чи інша людина сприйняла закон і наскільки цей закон пе-
ретворився на переконання людей. Тому важливим фактом права 
є його визнання народом і довіра до цієї системи права. Якщо закон 
не зустрічає поваги в очах «охоронців оного, то він не має святості 
в очах народу» (О. С. Пушкін).

З л о ч и н  — суспільно небезпечне винне діяння, вчинене 
суб’єктом злочину, за яке передбачено кримінальну відпо-
відальність.

Злочин — це прояв злої волі і сам по собі є нікчемність, і ця ні-
кчемність є сутністю злочинного діяння.

Але те, що є нікчемним, має, за словами Г. Гегеля, проявити 
себе як таке, тобто виставити себе як те, що повинно бути покаране. 
Зло має в самому собі принцип бумеранга: зробив зло — отримуй 
покарання. Покарання розглядається як власне право злочинця: 
«Злочинець шанується як розумна істота, і винесена судом санк-
ція висловлює тим самим повагу до злочинця як до особистості, яка 
вільно обрала форму своєї поведінки у вигляді злочину».

іV. Підсумок уроку

Право — це свого роду павутиння, що обплутує і кожне суспіль-
ство, і всі народи світу, хоча різною мірою. Ніяке суспільство, люд-
ство загалом не можуть нормально жити і розвиватися поза цими 
нитками правової системи.

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.

Уроки 51–52
Поняття «політична влада». Влада і мораль

мета: дати учням уявлення про сутність і концепції влади; сха-
рактеризувати структуру влади; розкрити основний зміст легітим-
ності влади (типи легітимності); викликати в учнів інтерес до теми, 
предмета; формувати в учнів навички порівнювати та узагальнюва-
ти, здійснювати дослідження об’єктів і явищ.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
форма проведення:  шкільна лекція з елементами розгорнутої 

бесіди та опорою на схематичні матеріали.
епіграф: Мета влади — влада. Джордж Орвелл
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хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Бесіда
1. Яку роль відіграє в суспільстві політична сфера?
2. Що ви розумієте під поняттям «політика»?
3. На якому етапі історичного розвитку суспільства виникла влада?

Повідомлення теми і мети уроку.

ііі. Вивчення нового матеріалу

Поняття «влада» �
Влада — початок суспільства і політики. Вона існує скрізь, де 

з’являється стійке об’єднання людей — у сім’ї (діти — батьки), 
у виробничому колективі (керівник організації — підлеглий).

У нашій школі теж є влада в особі директора, його заступників, 
які впливають на нашу поведінку, діяльність, вдаючись до різних 
методів — права, авторитету, примусу. Після закінчення школи 
дехто з вас також керуватиме колективом. Який стиль керівництва 
для впливу на підлеглих ви оберете: диктаторський, ліберальний, 
демократичний?

Коли ми говоримо про політичну владу, то маємо на увазі дер-
жаву, гілки влади (виконавчу, законодавчу, судову). Французи 
сприймають владу як центральний уряд; англійці — як державу, 
німці — як міць, насильство; росіяни — як начальство; чехи — як 
батьківщину, вітчизну; українці — зневажливо. Політична вла-
да — це могутність.

Влада — міць, сила, вплив, багатство, норми, права. Владу 
можна втрачати, передавати, одержувати, ділити. Владу порівню-
ють із грошима, адже величина її може змінюватися.

Поняття «влада» складне й суперечливе. У повсякденному 
житті ми говоримо про владу батька над дітьми, пророка над по-
слідовниками його вчення, сил природи над людиною, держави над 
громадянином. Ці уявлення про владу мають і чимало спільного. 
Тому не випадково мислителі впродовж століть намагалися дати 
визначення поняттю «влада». Так, Арістотель вважав, що еле-
мент панування та елемент підкорення відчуваються в усьому. Це 
об’єктивний закон природи, і йому коряться живі істоти. До того ж 
людина за своєю природою — істота політична.
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Арістотель розрізняв владу деспотичну (владу господаря над 
рабом) і політичну (владу державного мужа над громадянином). 
У наш час розглядають політичну владу як один із різновидів вла-
ди взагалі.

Притча
Одного разу Конфуцій проїжджав неподалік від гори. Якась 

жінка голосно ридала над могилою. Схилившись на знак ушану-
вання, Конфуцій слухав її ридання, а потім послав до жінки свого 
учня, і той запитав її:

— Ви так убиваєтеся, схоже, що сумуєте не вперше?
— Так воно і є, — відповіла жінка. — Колись від кігтів тигра 

загинув мій свекор, потім від нього також загинув мій чоловік, 
а тепер-от від них загинув і мій син.

— Чому ж ви не залишите ці місця? — запитав Конфуцій.
— Тут немає жорстокої влади, — відповіла жінка.

Запитання
— Як по-вашому, який висновок зробив із цієї розмови Конфуцій?

Після обміну думками учнів доцільно ознайомити з висновком 
Конфуція: «Запам’ятай це, учню, жорстока влада лютіша за тигра».

Завдання
1. Чи втратили ці слова свою актуальність у наші дні?
2. Порівняйте слова Конфуція із сучасними висловлюваннями 

про владу.
Якщо ви не будете займатися політикою, політика займеть-• 
ся вами.
Влада, що ґрунтується на хибній ідеї, приречена на загибель • 
від власного виробництва.
Небезпечна влада, коли з нею совість посварилась.• 
Лише сильна держава забезпечує свободу своїм громадянам.• 
Чим сильніша влада, тим менше свободи.• 
Насильство також може маскуватися під право.• 
Більше вір своїм очам, ніж чужим промовам.• 
Слабку владу ми критикуємо, сильну — боїмося.• 
Ми повинні стати рабами законів, щоб стати вільними.• 

3. Прокоментуйте:
Варто Конгресу відмочити хохму, як вона стає законом, вар-• 
то Конгресу прийняти закон, як він виявляється хохмою.
Політики всюди однакові. Вони обіцяють тобі побудувати • 
міст там, де немає річки. М. С. Хрущов
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Політик, який нарікає на засоби масової інформації, схожий • 
на того, хто нарікає на море.

Політика — мистецтво жити разом. Чи політика винна в тому, 
що вона «брудна справа»?

Отже, що таке влада?

В л а д а  — здатність і можливість здійснювати свою волю, 
справляти визначальний вплив на діяльність, поведінку 
людей за допомогою авторитету, права, насильства.

Концепції існування влади �
Виконання практичного завдання
Учні разом із викладачем вивчають питання про концепції вла-

ди. Аркуші з текстами лежать на учнівських столах.
1. Теологічна (грец. theos — Бог) — будь-яка державна влада по-

ходить від Бога. «Джерело влади в Бозі» — Фома Аквінський 
(1225–1274). Він визнавав позитивну роль Бога, оскільки дер-
жава виражає божественну волю до миру, добра і порядку. Об-
ґрунтував право на опір гріховній і незаконній владі.

2. Телеологічна (грец. telios — мета) — реалізація намічених 
 цілей:

служити суспільству;• 
мати привілеї, престиж, становище в суспільстві;• 
насолоджуватися, перебуваючи при владі.• 

3. Біологічна — влада потрібна для приборкання агресії людини, 
як біологічної істоти.

4. Біхевіористська (англ. behaviour — поведінка) — людина — 
«владолюбна тварина». Влада — засіб поліпшення життя, на-
буття багатства, престижу, свободи, безпеки.

5. структурно-функціональна теорія соціальної дії, роль керую-
чих і керованих (американець Т. Парсонс (1902–1979)). Поділ 
функцій управління і виконання. Влада — обіймання керівних 
посад.

6. Конфліктологічна — влада як панування одного класу над ін-
шим. Природа цього панування зумовлена економічною не-
рівністю. Визнання класової природи влади. К. Маркс (1818–
1883), Ф. Енгельс (1820–1895), В. Ленін (1870–1924).

7. Психологічна влада — прагнення одних влади, інших — доб-
ровільного рабства. Вождь — еліта, маса — любов. Влада — під-
порядкування, страх, звичка, зацікавленість, переконаність, 
благоговіння перед авторитетом.
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8. системна концепція — влада — похідна соціальної системи.

9. елітарна — панування еліти (меншого), підпорядкування маси 
(більшого).

Запитання
— Який можна зробити висновок, ознайомившись із концеп-

ціями влади?

висновок. Підходів до трактування влади багато. Влада багато-
гранна, це поняття розкривається по-різному. У політології питан-
ня про владу є дискусійним, проблемним, відкритим. Влада — сус-
пільне явище.

Структура влади �
1. Джерела влади:

сила;• 
багатство;• 
становище в суспільстві;• 
знання, інформація;• 
природна обдарованість (харизма);• 
демократичні процедури — вільні вибори;• 
джерело влади в Україні — народ.• 

2. суб’єкти влади
держава, її інститути;• 
політичні еліти;• 
лідери;• 
політичні партії;• 
окрема людина;• 
спільність людей;• 
світове співтовариство — ООН.• 

3. Об’єкти влади
індивід;• 
соціальна група;• 
клас;• 
суспільство.• 

4. функції влади
панування;• 
керівництво;• 
регуляція;• 
контроль;• 
управління;• 
мобілізація.• 
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5. засоби влади
примус;• 
насильство;• 
переконання;• 
заохочення;• 
право;• 
традиції країни;• 
матеріальні цінності;• 
інформація.• 

висновок. Питання про структуру влади зводиться до виявлен-
ня того, хто й чому (за яким правом) впливає, командує, змушує, 
керує, що для цього використовується, хто підпорядковується.

Типи легітимності влади �
Типи влади

Харизматична Традиційна Легальна

Люди підкоряються 
королю, вождю вна-

слідок їхніх винятко-
вих особистих якостей

Люди підкоря-
ються внаслідок 
чинних традицій 

і звичаїв

Люди коряться лідеру 
на підставі віри у пра-
вильність формальних 

правил, за якими форму-
ється влада

1. харизматична влада — прикмета як архаїчного, так і сучас-
ного суспільства. XX століття називається століттям натовпу. 
Харизматичні лідери є найбільш актуальними для конкретної 
ситуації, вони сильно впливають на натовп. Харизматичний лі-
дер — улюбленець натовпу. Такими були Робесп’єр, Ганді, Мао, 
Ш. де Голь, Ленін, Сталін, Гітлер.

2. Традиційна влада. Досягається завдяки звичаям, звичці кори-
тися владі, вірі в непохитність і святість усталених порядків. 
Традиційне панування характерне для монархії. Воно схоже 
з відносинами в патріархальної сім’ї, заснованій на беззапере-
чній покорі старшим. Традиційна влада вирізняється міцністю 
завдяки інституту успадкування влади монарха, який підкрі-
плений багатовіковими традиціями підпорядкування владі.

3. легальна влада. Панування, пов’язане з вірою в правильність 
юридичних норм і необхідністю їх виконання. Люди підкоря-
ються тим, хто наділений відповідними повноваженнями.
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Влада і мораль �
Мораль і влада різняться механізмом впливу на суспільство. 

Мораль є різновидом індивідуального регулювання, утвердження 
соціального в індивідуальному за допомогою найбільш загальних 
правил поведінки. На їхній основі забезпечується взаємозв’язок 
окремих індивідів шляхом узгодження особистого інтересу із сус-
пільним.

Влада переймається суспільними або груповими інтересами, 
тому прямо не виражає індивідуальних потреб. Проте високий рі-
вень мотивації політичної участі громадян досягається завдяки 
ефективності політики як соціального інституту в розв’язанні ак-
туальних проблем. Отже, незважаючи на певні відмінності, влада 
й мораль доповнюють і взаємозабезпечують одна одну.

Щоправда, у реальній практиці їхні взаємини набагато склад-
ніші й суперечливіші, ніж у теорії. Збалансованої взаємодії між 
ними можна досягти лише у зрілому громадянському суспільстві, 
де дотримання законів владою й індивідом є природним наслідком 
їхнього культурного, цивілізованого та інтелектуального розви-
тку. Проте в історії частіше зустрічалися дві крайності. Перша, 
коли політика на основі глобальних, зазвичай утопічних цілей, 
повністю підпорядковувала собі моральні норми й цінності. При 
цьому потреби конкретної людини приносилися в жертву інтер-
есам суспільства, класу, партії. У такому випадку політична до-
цільність підмінювала прості вимоги чесності, порядності і совісті. 
Відомий російський філософ С. Франк (1877–1950) зазначав, що 
«велика ідея організації людського гуртожитку, заміни хаотичної 
анархії свідомою планомірністю… без необхідних обмежень, що ви-
пливають з інших моральних вимог, без усвідомлення труднощів, 
що перешкоджають її здійсненню… дають початок своєрідній і од-
нобічній системі думок, що логічно приводить до деспотизму». За-
міна моралі політикою відкрила можливість для утвердження та-
кої форми деспотизму, як тоталітаризм, що перетворив людину на 
гвинтик великого механізму здійснення глобальної ідеї.

інша крайність виражається у злитті політики й моралі. Орі-
єнтуючись на вічні цінності, мораль принижує ефективність 
і результативність політичних рішень. Адже щоразу під час при-
йняття рішень лідерам, елітам доводиться співвідносити їх із мо-
ральними нормами суспільства. Вихід із цього замкненого кола 
двісті років тому запропонував президент США Т. Джефферсон, 
який стверджував, що мистецтво керування виходить із мис тецтва 
бути  чесним.
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Особливість зв’язку і суперечностей політики й моралі визна-
чається також типом соціальних систем, способу життя. Політи-
ка тоталітарного типу тяжіє до перетворення моральних відносин 
у похідні від політичних цілей і принципів. Політика в рамках пра-
вової держави має обмежену сферу. Зіткнення політики й моралі 
мінімальні.

Основне джерело суперечностей політики і моралі полягає в то-
му, що один соціокультурний тип політичної волі зіштовхується з ін-
шим типом морального імперативу. Тому в масштабах суспільства 
політичні і моральні відносини самі по собі внутрішньо суперечливі.

Моральна оцінка політичних рішень і особистості політика �
Політичні рішення приймаються органами державної влади, 

політичними лідерами, керівниками. Політичні лідери, на думку 
деяких авторів, — це персоніфіковані масові бажання, очікуван-
ня й емоції. Моральний зразок у політиці — це образ «бажаного 
я», яким хотілося б бути, який хотілося б створити. Це мають бу-
ти нестандартні, видатні особистості, які можуть стати зразком 
 поведінки.

Під час прийняття політичних рішень береться до уваги, що по-
літика має справу з об’єктивними реальностями (природними, еко-
номічними, біологічними, міждержавними й тощо). Політик, що 
приймає рішення, має справу з конкретними людьми лише в кін-
цевому підсумку. Отже, моральне обґрунтування політичних рі-
шень — це їхня відповідність загальнолюдським цінностям, прин-
ципам гуманізму і свободи.

Політичний вибір стратегічного характеру повинен бути все-
бічно обгрунтований, зокрема й із моральної точки зору, а саме: 
як це позначиться на моральному здоров’ї суспільства. Політика 
акумулює інтереси мільйонів людей. Але вона не може ігнорувати 
інтереси особистості. «Якщо правильно зрозумілий інтерес стано-
вить принцип усієї моралі, — писали К. Маркс і Ф. Энгельс, — то 
необхідно прагнути того, щоб приватний інтерес окремої людини 
збігався із загальнолюдськими інтересами».

У розробці політичних рішень виявляються такі якості політич-
них лідерів, як інтелект, уміння прогнозувати наслідки прийнятих 
рішень та ін. Якщо в разі ухвалення рішення виникає колізія між 
мораллю і можливими політичними результатами, обов’язок полі-
тика — максимально орієнтуватися на моральні критерії. Мораль-
ній оцінці підлягають також результати політичних рішень. Ця 
оцінка враховує, якими методами проводиться політика і якими 
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є наслідки політичних рішень для людей. Можуть оцінюватися ли-
ше загальні підсумки політики. Швидше за все, не можна поклас-
ти моральну відповідальність на політику за кожну особистість, що 
потрапила «під колеса» політичної машини. Такої відповідальнос-
ті не здатна витримати жодна людина.

Влада відчутно впливає на особистість політика, і зазвичай не 
в кращий бік. Римський історик Тацит стверджував, що Веспасі-
ан єдиний з усіх римських державців, хто, ставши принцепсом, 
змінився на краще. Століття, що минули відтоді, переконують, що 
випадок із Веспасіаном залишився швидше винятком, ніж прави-
лом. Влада, будучи безконтрольною, здатна не тільки деформувати 
моральні і психологічні основи особистості, але й спровокувати її 
повну деградацію: необов’язковість, несумлінність, некомпетент-
ність і безграмотність аморальні в політичній діяльності. Політика 
завжди була, є і буде сферою моралі й особливо небезпечної соці-
альної аморальності.

Невідповідність політичних і моральних дій і стану свідомості 
(розбіжність між словами і справами, запитом і відгуком на нього, 
правдою і неправдою та ін.) також аморальні. Політика — це мис-
тецтво передбачення, сфера продуманих кроків, маневрів, компро-
місів, розрахунків, але також і хитрості, обману, загравання, вели-
кої, але не завжди чесної гри. і сьогодні чесність, щирість, висока 
моральність дуже важко впроваджуються в політику. Кар’єристи, 
авантюристи, екстремісти й махінатори становлять загрозу для по-
літики, але, на жаль, знаходять шляхи потрапити до неї. Перехід 
до чесної політики, характерної для справжнього гуманного сус-
пільства, — тривалий і важкий процес.

Політика не може бути моральною. Вона здатна бути відносно 
моральною і відносно аморальною. Її критерієм є людська пам’ять, 
індикатором — історія. Володимир Великий був п’яницею і роз-
пусником, проте в історію він увійшов як творець Давньоруської 
імперії та хреститель Русі.

Богдана Хмельницького ми шануємо як чудового полководця 
й державного діяча. Чи хто дорікатиме йому, що з союзниками-
татарами гетьман розраховувався ясиром — дозволом брати в нево-
лю українських жінок і дітей? Ніхто не згадає і про жорстоку роз-
праву Богдана над ватажками селянського повстання 1650 року…

Євген Коновалець та інші діячі ОУН є для українців лицарями 
духу, людьми, що боролися за незалежність України. Але як стави-
тися до організованих ними терористичних акцій і експропріацій? 
Митрополит Андрей (Шептицький) був вимушений звернутися до 
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своєї пастви з посланням «Не убий!», спрямованим проти терору, 
який розгорнули націоналісти в Галичині. Згодом виявиться, що 
в націоналістичному середовищі дискутувалося питання страти 
митрополита Андрея! Тепер і ОУН, і Шептицький — частина нашої 
історії. Навіть більше: і ОУН, і Шептицький є тими підвалинами, 
на яких ми намагаємося вибудувати власний патріотизм.

Цих прикладів достатньо для того, аби усвідомити: мораль-
ність буває відносна, історія ж і людська пам’ять легко заплющу-
ють очі на аморальні вчинки видатних діячів. історія поблажливо 
ставиться до аморальності видатних, непересічних постатей. Проте 
найменша похибка нікчеми залишиться в пам’яті поколінь, пере-
кресливши всі добрі справи і з часом набувши гіпертрофованих роз-
мірів.

Мораль і політика — речі несумісні. Політика — це боротьба 
за владу, в якій перемагає сильніший, хитріший, жорсткіший; 
це боротьба без правил. Ще Макіавеллі усвідомив, що про мораль 
у політиці говорити недоречно. Сучасний йому світ демонстрував, 
здавалося б, найпотворніші гримаси політичного життя. Борджія, 
Сфорца, Медічі та інші діячі пізнього Середньовіччя вдень ревно 
молилися Богові, а вночі убивали, страчували, катували, підсипа-
ли отруту — в ім’я Господа…

Політик, який ризикне жити виключно за моральними припи-
сами, приречений на поразку. Він стає прогнозованим, беззахис-
ним, беззбройним. інша річ, що аморальність політика не повинна 
шкодити суспільним інтересам, соціуму загалом. Не випадково 
в Середньовіччі формується теорія двох мечів — меча світського 
і меча духовного. Церква й імператор розуміли: треба розділити 
політику і духовність. Папа і церковна ієрархія мають дбати про 
духовну сферу і мораль, політики ж — про добробут підданих, про 
питання війни і миру, успадкування престолу тощо. Папа корону-
вав монархів і в такий спосіб легітимізував їхню діяльність, аван-
сом видавав індульгенцію на певні дії, зокрема й аморальні. При 
цьому папа міг і відібрати корону, і відлучити короля від Церкви. 
Отже, світського володаря завжди контролював володар духовний. 
Суспільство знало, що світський володар може собі дозволити на-
багато більше, ніж звичайна людина. Володар у Середньовіччі 
стояв поза традиційною мораллю — і суспільство погоджувалося 
з цим.

Віддаймо Богу — Богове, а кесарю — кесареве. Судімо політи-
ка не за моральними якостями, а за його реальними справами; не 
з позиції Євангелія, а з позиції історії. Церква в нас відокремлена 
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від держави. Формально. Але суспільство й далі оцінює державних 
діячів за церковними критеріями, а держава трактує Церкву як 
звичайне міністерство чи відомство. Необхідно достатньо часу, аби 
усвідомити: відокремлення Церкви від держави має відбутися не 
стільки на папері і не стільки шляхом заборони вивчення в шко-
лі Закону Божого, скільки шляхом реального усвідомлення ролей, 
що їх віді грають у суспільстві Церква і політики. Щоб завтра гро-
мадянин не ішов до священика радитися, за кого віддати свій го-
лос. і щоб політик не відпускав своїй пастві гріхи. Кожна інститу-
ція має займатися своїми справами.

Громадянин же зобов’язаний віддати свій голос за того чи іншо-
го політика, за ту чи іншу політичну силу, а душу звіряти з духовни-
ми ідеалами. і не варто шукати моральність, духовність у політиці, 
як не варто виводити релігію на арену політичних пристрастей. 
Ми, на жаль, цього ще не збагнули. Звідси — міф про можливість 
приходу «моральних політиків» замість «аморальної влади». Звід-
си — політична боротьба між вірними різних конфесій, яка радше 
нагадує протистояння між політичними партіями.

іV. Підсумок уроку

Завдання для самостійної роботи

1-й варіант
1. Політика — це…
2. Перерахувати основні концепції влади, подати їх основний 

зміст.
3. Об’єкти політики — це…
4. Функції влади — це…
5. Які види державної влади існують в Україні?

2-й варіант
1. Влада — це…
2. Типи легітимності влади.
3. Суб’єкти політики — це…
4. Ресурси (засоби влади) — це…
5. Хто є єдиним джерелом влади в Україні?

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Підготуйте публічний виступ про одного з харизматичних сві-

тових політиків.
3. Знайти і записати 10 висловлювань про владу.
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Урок 53
Лібералізм і консерватизм

мета: розкрити сутність понять «лібералізм», «консерватизм»; 
визначити основні положення лібералізму і консерватизму; навча-
ти учнів логічно викладати свої думки та робити висновки.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
форма уроку: шкільна лекція.
епіграфи:
Консерватор — це людина, яка з надією дивиться в минуле • 
і жалкує про майбутнє. Леонард Луїс Левінсон
Консерватор — державний діяч, закоханий у чинні непорядки, • 
на відміну від ліберала, який прагне замінити їх непорядками 
іншого роду. Амброз Бірс
Ліберал може зрозуміти всіх, окрім людей, які його не розумі-• 
ють. Автор невідомий
Ліберал мріє про зміни, які нічим не загрожують його станови-• 
щу. Стоклі Кармайкл

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання
Виступи учнів на тему «Харизматичний світовий політик».
Учні зачитують й обговорюють висловлювання про владу.

ііі. мотивація навчальної діяльності

Бесіда
1. Проаналізуйте слова, взяті епіграфом до сьогоднішнього нашо-

го уроку, та спробуйте сформулювати тему уроку.
2. Як ви розумієте поняття «ідеологія»?
3. Що таке партія?

іV. Вивчення нового матеріалу

Лібералізм �
Політична ідеологія є однією з найвпливовіших форм політич-

ної свідомості. Вона реалізується в доктринах, які виправдовують 
прагнення певних суспільних сил до завоювання та використання 
влади і намагаються відповідно до цього спрямовувати громадську 
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думку. Поняття «лібералізм» потрапило до політичного словника 
в 30–40-х роках XIX ст. Але його ідейно-теоретичне коріння і пер-
ші спроби практичного втілення (в Англії та США) сягають XVII–
XVIII ст.

Л і б е р а л і з м  (від лат. liberalis — вільний) — політична 
та ідеологічна течія, що об’єднує прихильників парламент-
ського ладу, вільного підприємництва та демократичних 
свобод і обмежує сфери діяльності держави.

Виділяють такі ідейні положення лібералізму:
1) абсолютна цінність людської особистості та рівність усіх людей;
2) автономія індивідуальної свободи;
3) раціоналізація й доброчинність діяльності людини;
4) визнання невідчужуваності прав людини на життя, свободу, 

власність;
5) існування держави на основі загального консенсусу з метою збе-

реження й захисту природних прав людини;
6) договірний характер відносин між державою та індивідом;
7) обмеження обсягу і сфер діяльності держави;
8) захищеність від державного втручання в особисте життя люди-

ни і свобода її дій (у межах закону) в усіх сферах суспільного 
життя;

9) утвердження вищих істин розуму як орієнтирів у виборі між 
добром і злом, порядком і анархією.

історично виникнення класичного лібералізму пов’язане з по-
явою нового для феодального суспільства класу — буржуазії. Проте 
в класичному лібералізмі свобода ще не вступала в суперечність із 
новими капіталістичними відносинами. Вона розглядалася як рів-
ність, як свобода для всіх, а індивідуалізм — як розвиток і самови-
раження особистості.

ідеологом буржуазного лібералізму Франції першої полови-
ни XIX ст. був Бенжамен Констан (1767–1830), який вважав, що 
свобода утверджується не через владу народу, а через незалеж-
ність індивіда від державної влади. Свобода людини — це особиста 
громадянська свобода. Права громадянина існують незалежно від 
державної влади. Політична свобода, держава, на думку Констана, 
є лише засобом забезпечення громадянської свободи. Влада, яка 
порушує громадянську свободу, перетворюється на тиранію, лікві-
дує засади власного існування. Звідси висновок: політична влада, 
кому б вона не належала — монарху, народові, — не може бути аб-
солютною. Межі її — у правах особистості.
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Поява лібералізму як політичної течії була зумовлена роз-
витком капіталістичного ладу. В останній третині XIX ст. почав 
складатися новий тип лібералізму — неолібералізм, або «соціаль-
ний» лібералізм (Дж. Гобсон, Т. Грін, Ф. Науман, Дж. Джеліотті, 
Дис. Дьюї та ін.).

Консерватизм �
К о н с е р в а т и з м  (від лат. conservare — зберігати, охороня-
ти) — політична ідеологія і практика суспільно-політичного 
життя, зорієнтована на збереження і підтримання чин-
них форм соціальної структури, традиційних цінностей 
і морально-правових засад.

Головні положення консерватизму було сформульовано у пра-
цях Едмунда Берка (1729–1797), Жозе де Местpa (1753–1821), 
Луї де Боналда (1754–1840). Відправною точкою консерватизму 
вважають вихід у світ 1790 p. есе Е. Берка «Міркування про Фран-
цузьку революцію». А термін «консерватизм» увійшов до науково-
го обігу після заснування французьким мислителем і громадсько-
політичним діячем Франсуа Рене де Шатобріаном (1768–1848) 
у 1815 р. журналу «Консерватор».

Фундатори консерватизму протиставили висунутим європей-
ським Просвітництвом і Великою французькою революцією ідеям 
індивідуалізму, прогресу, раціоналізму погляд на суспільство як 
на органічну й цілісну систему, амальгаму (суміш різнорідних еле-
ментів) інститутів, норм, моральних переконань, традицій, звича-
їв, що сягають корінням глибини історії.

Консерватизм як тип суспільно-політичної думки та ідейно-
політична течія відображає ідеї, ідеали, орієнтації, ціннісні 
норми тих класів, фракцій і соціальних груп, становищу яких 
загрожують об’єктивні тенденції суспільно-історичного й соціально-
економічного розвитку. Часто консерватизм буває своєрідною захис-
ною реакцією середніх і дрібних підприємців, фермерів, ремісників, 
які відчувають страх перед майбутнім, що спричиняє невизначеність 
і нерідко погіршення соціального статусу. Консервативною вважа-
ють також загальноприйняту в суспільстві сукупність цінностей, 
форм адаптації до традиційних соціальних норм та інститутів.

Консерватизм наголошує на необхідності збереження традицій-
них правил, норм, ієрархії влади соціальних і політичних струк-
тур, інститутів, покликаний захищати статус-кво, пояснювати 
необхідність його збереження, враховуючи реалії, що змінюються, 
пристосовуватись до них.
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Свою здатність до цього він продемонстрував на поворотних ета-
пах історії. Так, за вільнопідприємницького капіталізму консерва-
тизм обстоював ідеї вільної конкуренції, вільного ринку, а після 
великої економічної кризи і особливо після Другої світової війни — 
кейнсіанські ідеї державного регулювання економіки, соціальних 
реформ, «держави добробуту». Прихід 1980 р. до влади у США 
Р. Рейгана та його друга перемога (1984), перемога консервативної 
партії на чолі з М. Тетчер в Англії тричі поспіль, підсумки парла-
ментських і місцевих виборів у ФРН, італії, Франції засвідчили, 
що ідеї консерватизму поділяють широкі верстви населення.

Помітне місце в побудовах сучасних консерваторів посідають 
проблеми свободи, рівності, влади, держави, демократії. Більшість 
консерваторів вважає себе захисниками прав людини і головних 
принципів демократії. Не заперечуючи плюралістичної демокра-
тії, вони висловлюються за критичний підхід до неї, визнаючи 
взаємозв’язок між капіталізмом і демократією.

Значна частина консерваторів ставить на перше місце суспіль-
ство, яке, на їхню думку, значно ширше від уряду, історично, етич-
но й логічно вище за конкретного індивіда.

У другій половині XX ст. традиційний консерватизм вступив 
у суперечність із тенденціями суспільного розвитку, що зумовило 
його трансформацію в неоконсерватизм.

Неоконсерватизм — сучасна політична течія, що пристосовує 
традиційні цінності консерватизму до реалій постіндустріального 
суспільства («рейганоміка», «тетчеризм»).

іV. Підсумок уроку

Бесіда
1. Що спільного в поглядах лібералів і консерваторів?
2. У чому відмінності?
3. Які верстви населення будуть підтримувати лібералів, консер-

ваторів, соціалістів?
4. Для чого необхідно знати сучасній молодій людині основні ідеї 

консерватизму, лібералізму?

висновок. Жодне із суспільно-політичних учень не може пре-
тендувати на «єдино правильне». Необхідно критично підходити 
до будь-якого з них.

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.
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Урок 54
Демократія і тоталітаризм

мета: розкрити сутність політичних режимів; визначити їхні 
основні компоненти та різновиди, проаналізувати рівень свободи 
особистості в рамках різних політичних режимів; розвивати кому-
нікативні здібності учнів, вміння аналізувати тексти навчальних 
посібників; розвивати творчі здібності і критичне мислення учнів.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
форма проведення: лекція з елементами бесіди.
епіграф: Демократія — це ім’я, яке дають народу, коли потре-

бують його. Робер де Флер

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Уявіть: Стародавня Греція, розмовляють між собою раб і рабов-
ласник: «Чи знаєш ти, раб, що я можу вчинити з тобою так, як мені 
заманеться?» — «Так, — відповів раб, — я обплутаний кайданами 
рабства, але думки мої не знають пут». історія не зберегла імені ра-
бовласника, а от ім’я мудрого раба відоме — його звали Езоп.

Запитання
— Що мав на увазі у своїй відповіді власникові Езоп?

Повідомлення теми і мети уроку.

ііі. Вивчення нового матеріалу

П о л і т и ч н и й  р е ж и м  — це система методів, способів 
і засобів здійснення політичної влади.

У сучасній політології виділяють три політичних режими.

Робота з таблицею
1-ша група• . Опрацювати матеріал про демократичний політич-
ний режим і заповнити відповідну колонку таблиці.
2-га група• . Опрацювати матеріал про авторитарний політичний 
режим і заповнити відповідну колонку таблиці.
3-тя група• . Опрацювати матеріал про тоталітарний режим і за-
повнити відповідну колонку таблиці.

Демократичний режим авторитарний режим Тоталітарний режим

«Дозволено все, що не 
заборонено законом»

«Дозволено все, окрім 
політики»

«Заборонено все, що не 
наказано»
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Демократичний режим авторитарний режим Тоталітарний режим

Д е м о к р а т і я  (від 
грецьк. demos — народ 
+ kratos — влада) — 
політичний режим, 
що ґрунтується на ви-
знанні верховенства за-
конів і народовладдя.

ХАРАКТЕРНі РИСИ 
 РЕЖИМУ:
Народ — джерело 
 влади.
Поділ влади (зако-
нодавча, виконавча, 
судова).
Правова держава. 
Права особистості за-
кріплені й гарантовані 
законом. Громадян-
ське суспільство.
Демократичні вибори 
до органів державної 
влади.
Політичний плюра-
лізм.
Конкурентна багато-
партійна система. Ле-
гальна опозиція.
ЗМі вільні від цензури.
Дії армії і спецслужб 
регулюються й об-
межені законом. Під-
тримання правопоряд-
ку — функції поліції 
та суду.
Відсутність офіційної 
ідеології.
Церква відокремлена 
від держави

А в т о р и т а р и з м 
(від лат. auctoritas — 
вплив) — політичний 
режим, за якого вла-
да зосереджена в ру-
ках однієї людини або 
в одному владному 
органі.

ХАРАКТЕРНі РИСИ 
 РЕЖИМУ:
Відчуження влади від 
народу.
Сильна необмежена 
влада глави держави.
Виконавча влада 
в руках угрупування, 
її повноваження пе-
ревершують законо-
давчу владу. Повно-
важення парламенту 
обмежені.
Політичні права 
і свободи громадян 
обмежені. Закон на 
боці держави, а не 
особистості.
Дії опозиції обмеже-
ні, а часом немож-
ливі.
Партії, окрім правля-
чої, можуть забороня-
тися і переслідувати-
ся законом.
існує цензура над 
ЗМі.
Є офіційна ідеологія.
Силові структури не 
тільки забезпечують 
правопорядок, але 
й виконують каральні 
функції.
Церква перебуває під 
контролем держави

Т о т а л і т а р и з м  (від 
італ. totalitario) — по-
літичний режим, що 
характеризується то-
тальним контролем над 
усіма сторонами життя 
суспільства.

ХАРАКТЕРНі РИСИ 
 РЕЖИМУ:
Монопольна панівна 
партія, очолювана ліде-
ром. Культ особи вождя.
Законодавча, виконавча 
і судова влада конт-
ролюються правлячою 
партією.
Відсутність поділу 
 влади.
Права і свободи грома-
дян не дотримуються. 
Закони обслуговують 
лише інтереси держави.
Повне підпорядкування 
суспільства й особистос-
ті владі, регламентація 
поведінки громадян.
Відсутність легальної 
політичної опозиції.
існування тільки однієї 
правлячої партії.
Сувора цензура над ЗМі, 
монополія влади на ін-
формацію.
Спецслужби, окрім 
охорони правопорядку, 
виконують каральні 
функції. Наявність ре-
пресивного апарату.
існує лише офіційна 
державна ідеологія.
Церква під жорстким 
контролем держави
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Рольова гра
Кожна із груп отримує завдання: підготувати сценку засідання 

парламенту в державі з певним типом політичного режиму, харак-
теризуючи форми політичних режимів за такими критеріями: сто-
сунки народу і влади, політичні відносини, роль лідера в державі, 
партійна система, дії опозиції, ідеологія, роль силових структур.

Кожній групі надається 2–3 хв. Представники інших груп по-
винні визначити тип політичного режиму за встановленими в та-
блиці критеріями. Група погоджується або не поголжується з дум-
кою інших учасників.

іV. Підсумок уроку
Бесіда

1. Що таке політичний режим?
2. Які існують форми політичних режимів?
3. Які політичні режими існували в Україні протягом минулого 

століття?
4. Який політичний режим існує в сучасній Україні?

Учитель підбиває підсумки роботи учнів, звертаючи увагу на те, 
що в суспільстві частіше трапляються політичні режими не в чи-
стому вигляді, вони зазвичай мають змішаний характер.

Завдання
Свого часу Платон сказав: «Я бачу близьку загибель тієї держа-

ви, де закон не має сили і перебуває під будь-чиєю владою».
Клас поділяється на чотири групи.
1-ша•  і 3-тя групи наводять по три аргументи на доведення твер-
дження Платона;
2-га•  і 4-та групи наводять по три аргументи, щоб спростувати 
слова Платона.

V. Домашнє завдання
1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Повторити матеріал теми «Філософія політики» і підготуватись 

до уроку узагальнення.

Урок 55
Повторювально-узагальнювальний урок за темою 7 
«Філософія політики»

мета: повторити, закріпити та узагальнити вивчений матеріал; роз-
вивати навички та поглиблювати знання, набуті під час вивчення теми.
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Тип уроку: урок узагальнення знань.
форма проведення: контрольне тестування.

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Сьогодні на уроці ми підіб’ємо підсумки роботи над темою 7 
«Філософія політики».

ііі. основна частина уроку

Тестування
1. У яких із наведених країн існував тоталітарний режим?

А США;
Б Франція;
В СРСР;
Г Великобританія.

2. У яких країнах існував авторитарний режим?
А Великобританія;
Б іран;
В Болгарія;
Г США.

3. У яких країнах існує демократичний режим?
А іран;
Б Китай;
В Північна Корея;
Г США.

4. Оберіть ознаки тоталітарного режиму.
А Усі рівні перед законом;
Б повний контроль за життям суспільства;
В масовий терор проти населення країни;
Г реальні політичні права і свободи громадян.

5. Визначте, за умов якого режиму відбувалося таке: «Відомий 
письменник критично зображував жорстке правління в країні; 
правлячий режим намагався його залякати, але нічого не зміг 
вдіяти».

6. Визначте політичний режим, за якого держава живе за закона-
ми, які визнають, гарантують і надійно захищають права люди-
ни, свободу і рівність усіх громадян.
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7. У чому сенс поділу влади?
А Збільшити кількість громадян, які перебувають на держ-

службі;
Б це модна політична тенденція;
В виключити можливість зосередження влади в одних руках.

8. Орган законодавчої влади — це:
А парламент;
Б уряд;
В суд.

9. У правовій державі діють:
А закони, «даровані» народу владою;
Б гуманні закони.

10. В Україні парламент — це:
А Федеральні Збори;
Б Державна Дума;
В Конгрес;
Г Верховна Рада.
Відповідь: 1 В; 2 Б; 3 Г; 4 Б, В; 7 В; 8 А; 9 Б; 10 Г.

Бліц-опитування
1. У чому полягає сутність будь-якої влади?
2. Як співвідносяться поняття «влада» і «політична система»?
3. У чому полягають функції політичної системи?
4. Чому політична сфера суспільства вважається системою?
5. Чому держава визнається головною ланкою політичної сис-

теми?
6. Які ознаки притаманні державі?
7. Якими є функції держави?
8. Що розуміють під державним апаратом?
9. Чому держава не може існувати без апарату управління й апа-

рату примусу?
10. Які ознаки притаманні демократії?
11. У чому полягають переваги і недоліки демократії?
12. Чому демократія визнається однією з основних політичних цін-

ностей?
13. У чому полягають відмінності авторитаризму і тоталітаризму?
14. Якими є основні риси громадянського суспільства?
15. Чим самоврядування відрізняється від державного управління?

іV. Домашнє завдання

Повторити матеріал теми.
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Тема 8.  
ДУхОвне жиТТя сУсПільсТва.  
філОсОфія КУльТУри

Урок 56
розуміння духовності

мета: сформувати в учнів уявлення про співвідношення духо-
вного і тілесного; ознайомити учнів з основними поняттями теми: 
«дух», «душа», «духовність»; сприяти розвитку духовного світу 
учнів; навчати учнів логічно викладати свої думки та робити ви-
сновки.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
форма проведення:  шкільна лекція.
епіграф: Є режим для душі, як є режим для тіла: потрібно вмі-

ти йому підкорятися. П. Чаадаєв

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Посліхайте східну притчу, яка називається «Рай і пекло у твоїй 
душі».

Притча
Одного разу до мудреця прийшов відомий усім видатний воїн.
Мудрець спитав у нього:
— Що привело тебе до мене?
— Я прийшов до тебе, щоб пізнати мудрість і дізнатись, що 

є пекло і що є рай.
— Хто ти такий?
— Невже ти не чув про мене? — спитав воїн. — Я відомий воїн.
— Ти, з обличчям убогого?
Гнів воїна був настільки великим, що він миттєво вихопив меча 

із піхв і замахнувся на мудреця.
— Як ти посмів! Зараз ти помреш за такі слова!
Мудрець спокійно подивився йому в очі і сказав:
— От зараз ти створюєш пекло!
Воїн вклав меча у піхви і подякував мудрецеві:
— Дякую! Я все зрозумів!
— А от зараз ти створюєш рай! — відповів Мудрець.
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Запитання
1. Що зрозумів воїн?
2. Чи знайшов він відповідь на свої запитання?
3. Чи є душа у цього воїна?
4. Чому вдалося мудрецю відповісти на запитання воїна?
5. Як ця притча пов’язана з душею воїна?
6. Чому притча має таку назву?

Сьогодні на уроці ми розглянемо поняття «дух», «душа», «ду-
ховність», і наша з вами мета — визначити сутність цих понять та 
з’ясувати зв’язок між ними.

ііі. Вивчення нового матеріалу

існує переконання, що єдність духу, душі, духовності виявляє 
унікальні можливості людини у світі, який існує незалежно від неї 
і частиною якого є сама людина.

Поняття «дух» вказує нам на існування об’єктивного нача-
ла, яке може визначально впли вати на життєдіяльність окремої 
 людини.

Поняття «душа» вказує на неповторність кожної людини, її фе-
номенальність щодо соціального і природного начал.

Поняття «духовність» показує, що в об’єктивному плині сві-
тових подій людина та людство мають унікальну можливість ке-
руватись як об’єктивними чинниками, так і власними почуттями 
та думками, поєднувати чуттєве і раціо нальне в організації свого 
життя. Тому, коли йдеть ся про необхідність злету духовності, треба 
мати на увазі невблаганний потяг людини до прогресу і щастя. Цей 
потяг буде спонукальним у життєдіяльності доти, доки існувати ме 
єдність духу (об’єктивно існуюче джерело людського життя), душі 
(суб’єктивний прояв духу, індивідуалізований дух) і духовності 
(реально існуюча, душею пережита сила духу, що безпосередньо 
спрямовує діяльність людини).

Усе викладене вище дає змогу дати такі визначення по нять 
«дух», «душа», «духовність».

Д у х  — це об’єктивно існуюче, надіндивідуальне начало, 
здатне спрямовувати діяльність людини і суспільства.

Д у ш а  — індивідуалізований дух, суб’єктивно існуюче на-
чало.

Д у х о в н і с т ь  — це почуття й усвідомлення реальності, 
яке безпосередньо чи опосередковано спрямовує життє-
діяльність людини.
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Духовність — це все те у світі, що є реальним кермани чем жит-
тя людини і суспільства.

При цьому слід мати на увазі, що духовність — єдність 
об’єктивного і суб’єктивного стосовно визначеності люд ського 
життя.

Цікавим із приводу визначення змісту цих понять є аналіз уяв-
лень про них із точки зору міфології, релігії, науки.

Типи світогляду Уявлення про дух, душу, духовність

Міфологія Міфи стародавніх суспільств розповіда ють про існу-
вання «духів» — фантастичних істот, які органіч но 
пов’язані з людиною, її тілом, зовнішнім виглядом та 
дов кіллям. «Духи» перебувають у процесі постійної 
взаємодії з людиною, визначаючи особливості її жит-
тя. «Духи», згідно з міфологією, існують незалежно 
і не поділяються на шкідливих і корисних для люди-
ни. Цей поділ запровадила сама людина.
Поняття «дух» («духи») у міфології виникає як не-
обхідність відповісти на питання про те, хто керує ді-
яльністю людини, як це керування впливає на харак-
тер і спосіб життя людини.
Зримий образ духу в християнській традиції — це 
голуб (точніше, голубка), який існує як образ певно-
го світового пта ха, який своїм теплом зігріває «яйце 
світове». Поширені в на родів ісламу уявлення про гі-
гантського чарівного птаха Рух (арабське ruch — дух) 
постають як фольклорно-казкове опредметнене бачен-
ня духу

Релігія У релігії дух розглядається як об’єктивно існуюче 
явище, основною здатністю якого є можливість твори-
ти лю дину, її життя, характер і спосіб діяльності. Дух 
у релігії ототожнюється з особливим проявом сутності 
Бога (об’єктив не начало), проте релігія цікава і зна-
менна насамперед тим, що «заземлює», суб’єктивує 
явище духу, показує можливість існування його як 
індивідуального явища. Тобто об’єктивний характер 
існування духу релігія пов’язує з людиною, суб’єктом 
суспільно-історичного процесу.
Цей зв’язок призводить до виникнення поняття душі 
як «іскорки» Божественного Духа, яка й «запалює» 
життям кожну людину. За образним висловлюванням 
Арістотеля, ре лігія розуміє під душею те, «що робить 
тіло живим». Тобто релігія наголошує, що душа — цео-
креслений індивідуаль ним людським існуванням дух. 
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Типи світогляду Уявлення про дух, душу, духовність

Це те у внутрішньому світі людини, що створене Бо-
жественним Духом. Душа — це жит тєдайне джерело, 
що є сутністю внутрішнього світу людини.
Релігія розглядає людину не як просте Боже ство-
ріння, а як істоту, яка зуміла прийняти від Бога 
і розвинути в собі величезний божественний дар — 
творити, жити у про цесі діяльності. Душа як вну-
трішнє джерело людського існу вання обов’язково, 
як і все людське, потребує свободи, суверенності, не-
залежності. і тоді вона реалізується у праг ненні ви-
йти за межі внутрішнього світу людини, «вихлюпу-
ючись» у вигляді сили, яка реально скеровує життя 
людини і суспільства. Ця сила окреслюється понят-
тям «духовності». Духовність у релігії розглядається 
як існування таких явищ, які потенційність духу 
перетворюють у реальність духотворчості. При-
кладами релігійного уособлення явища духовності 
є віра в Бога, любов до Бога, надія на Бога. Це також 
боже ственна освяченість людини і всього людського 
честю, совістю, гідністю, відповідальністю, свободою 
тощо. Усе, чим конкретно у своєму житті керується 
людина і що освячене Богом, у релігії називається 
духовністю

Наука Своє розуміння духу, душі, духовності дає наука.
Щодо люд ського життя і людської діяльності (у сис-
темі відносин «лю дина — світ») наука намагається не 
тільки пояснити, задля чого лю дина діє, а й знайти 
бачення оптимального характеру люд ської діяльності, 
пізнати те, що називається істиною. істина в науці 
розглядається як дух, який спроможний докорінно 
змінити життя людини, здатний спрямувати її ді-
яльність на шляху досягнення певної цілі, заповітної 
мети.
Наука, подібно до релігії, займається обожнюванням. 
Проте Богом-Духом для неї постає істина. і ця істина-
дух свою здатність сили, яка скеровує діяльність лю-
дини, реалі зує через психічний стан і мислення кон-
кретного людського індивіда, тобто через внутрішній 
стан кожної людини.
Тому конкретизацію істини в людській індивідуаль-
ності наука називає душею. При цьому душу наука 
розглядає як органічну єдність психічного стану лю-
дини (вивченням цьо го стану займається психологія) 
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Типи світогляду Уявлення про дух, душу, духовність

зі способом і характером раціонального пізнання дій-
сності тією чи іншою мірою. Така душа з необхідністю 
пов’язується з породженням духовності як історично 
і логічно визначеного явища, яке й здійснює безпосе-
редній вплив на людину, її життя зокрема і життя сус-
пільства загалом. У цьому аспекті ідеї, ідеали, а також 
освячені істиною (а не Богом, як у релігії) поняття 
віри, надії, любові, честі, совісті, гідності, порядності, 
правди, добра, зла, щастя та ін. постають як конкрет-
ний прояв духовності

Запитання
— Які з цих уявлень, на ваш погляд, є обмеженими?

Творча, сповнена духовності людина, спроможна перетво рити 
камінь на витвір мистецтва, дерево — на історичну па м’ятку, за-
лізну руду — на залізничну колію, тобто зробити так, щоб природа 
існувала згідно з ідеями, які люди визна ють як силу духу і як такі, 
яких прагне душа.

Оскільки духовність визначають як здатність людської душі 
керуватися не тільки тілесним, а й духовним, духов ність треба ро-
зуміти як таку властивість душі, що дає змогу людині ставити ма-
теріальне в залежність від ідеального.

Завдання
— Наведіть приклади такої діяльності.

Співвідношення тілесного і духовного в людині �
Видатний мислитель Б. Спіноза обґрунтував тезу щодо пробле-

ми відповідності думки дійсності. Він вважав, що такий збіг мож-
ливий лише тоді, коли існує єдність душі і тіла, духовного і тілес-
ного.

Факти засвідчують, що душа спроможна спричиняти такі змі-
ни, які в матеріальній дійсності самі по собі без свідомо діючих 
людей не відбуваються (машини, витвори мистецт ва, держава, по-
літичні системи та ін.). Вона здатна вплива ти на формування, тво-
рення нової дійсності, виявляти себе реальною силою змін у світі. 
Конкретним проявом цієї ре альної сили є взаємодія духовного і ті-
лесного.

Уперше протиставлення духовного і тілесного бачимо у сві-
тових релігіях. Саме релігія дає змогу усвідомити прин ципи їх-
ньої єдності і відмінності, взаємозв’язку. Тілесне і духовне — дві 
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протилежності, які своїм існуванням вносять у світ те, що визна-
чається як людське. Ця протилежність ви являється у здатнос-
ті людини, протиставляючи духовне тілесному, вносити у своє 
ставлення до світу певне обме ження своєї тілесності, змінювати 
її через власне воління. Тому людське в людині демонструється 
передусім волею, а прикладом такого духовного звільнення мо-
жуть слугувати і релігійний аскетизм, і тілесні страждання як 
шлях до ідеалу.

Приклади протиставлення духовного і тілесного ми бачимо 
у християнському тлумаченні стосунків тіла і душі. Наприклад, 
заперечення цер квою самогубства обґрунтовується вченням про 
духовні початки тіла та боротьбу в ньому двох начал — добра і зла. 
У релігіях тіло взагалі виконує роль маріонетки сил зла.

Співвідношення тілісного і духовного

Тілісне — це природно організова-
не в людині

Духовне — душевно організована 
визначеність людини

Діяльність людини

Мета Предмет дій Засіб дій

Види діяльності

Тілесна діяльність 
(безпосередньо наочна як зміна 

навколишньої дійсності, в тілес-
ній  діяльності людина реалізує  

своєрідне ставлення до світу)

Духовна діяльність 
(людина критично ставиться до 

власного досвіду, змінює себе від-
повідно до власних мрій, ідеалів, 

мети)

висновок. Діяльність душі по лягає у зміні людиною себе, а ді-
яльність тіла — у зміні довкілля.

ііі. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Дати відповіді на запитання.

1) Чи може кількість прочитаних книг, переглянутих вистав 
бути критерієм духовності?

2) Що таке духовне зростання і якими є його критерії?
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3. Проаналізуйте десять ознак душі, наведених східним мудре-
цем, і дайте відповідь на запитання: на яких ознаках і чому са-
ме наголошує автор?

Десять признаков есть у души благородной, 
Шесть ее унижают. Быть нужно свободной 
Ей от подлости, лжи и от зависти низкой, 
Небрежения к близким, к несчастью и боли народной. 
Коль богат, то к друзьям проявляй свою щедрость, 
Будь опорою им и звездой путеводной. 
А впадешь в нищету — будь и сильным и гордым, 
Пусть лицо пожелтеет в тоске безысходной. 
Краток век, каждый вздох наш, быть может, последний, 
Не терзайся о мире заботой бесплодной, 
Смерть играет без устали в нарды: мы шашки, 
Мир — доска, день и ночь — как две кости в руках небосвода.

Абу Алі ібн Сіна

Урок 57
суспільна і політична свідомість та її розуміння.  
Політична культура. Правосвідомість

мета: визначити сутність і походження суспільної свідомості; 
з’ясувати основні ознаки, функції та структуру суспільної свідо-
мості; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити висно-
вки; розширювати міжпредметні зв’язки.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
форма проведення: лекція з елементами дискусії та бесіди.
епіграф: Свідомість — той засіб, поза яким немає ні знання, ні 

досвіду, ні людського буття… К. Ясперс

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання
1. Чи може кількість прочитаних книг, переглянутих вистав бути 

критерієм духовності?
2. Що таке духовне зростання і якими є його критерії?
3. Опрацювавши вдома вірші Абу Алі ібн Сіна, скажіть, на яких 

ознаках і чому саме наголошує автор?
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ііі. мотивація навчальної діяльності

Оголошення теми і мети уроку.

іV. Вивчення нового матеріалу

Людина володіє прекрасним даром — розумом із його допитли-
вим польотом як у віддалене минуле, так і в прийдешнє, світом мрії 
і фантазії, творчим розв’язанням практичних і теоретичних про-
блем, нарешті, втіленням найбільш сміливих задумів. Ще за сивої 
давнини мислителі напружено шукали розгадку таємниці феноме-
на свідомості. Наука, філософія, література, мистецтво, техніка — 
словом, усі досягнення людства об’єднали свої зусилля, щоб роз-
крити таємниці нашого духовного життя.

С в і д о м і с т ь  — це вища, властива лише людині форма 
відображення об’єктивної дійсності, спосіб її ставлення 
до світу і до самої себе, яка являє собою єдність психічних 
процесів, що активно беруть участь в осмисленні людиною 
об’єктивного світу і свого власного буття і визначаються не 
безпосередньо її тілесною організацією (як у тварин), а здо-
буваються лише через спілкування з іншими людьми нави-
чками предметних дій. 

Свідомість складається з почуттєвих образів предметів, що 
є відчуттям чи уявленням і тому володіють значенням і змістом; 
знання як сукупності відчуттів, відтворених у пам’яті, й узагаль-
нень, створених у результаті вищої психічної діяльності, мислення 
і мови. Таким чином, свідомість є особливою формою взаємодії лю-
дини з дійсністю й управління нею.

Свідомість — історичне утворення, що з’являється як розви-
ток здатності матерії до відтворення; вища форма відображення 
дійсності, притаманна людині як особливим чином організованій 
матерії, функція її мозку, пов’язана з біологічними передумовами 
і соціальними умовами.

Сутність і особливості суспільної свідомості �
Однією з категорій, що характеризують життя суспільства, 

є категорія суспільної свідомості. При цьому серед учених немає 
єдності щодо визначення цієї категорії. Проблема пов’язана з різ-
ним розумінням поняття «свідомість». Більшість представників 
класичної філософії поділяли уявлення про свідомість як тотожну 
поняттю «знання». Усе, що ми знаємо, — це свідомість, і все, що ми 
усвідомлюємо, — знання. Сучасна психологія зіткнулася з тим, що 
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далеко не все, що належить до знання, усвідомлюється. Знання — 
це не тільки те, що я знаю, а також те, про що в даний момент не 
думаю і тому не усвідомлюю, але й те, що я можу легко зробити 
надбанням своєї свідомості, наприклад пригадати моє знання тео-
реми Піфагора, фактів моєї біографії і т. ін.

Ряд філософів як головну ознаку свідомості виділяють не знання, 
а спрямованість на певний об’єкт. Суть цього є такою: людина може 
нічого не знати про будь-який об’єкт, але якщо вона виділяє його, 
спрямовує на нього свій інтерес, цей об’єкт стає об’єктом свідомості.

У філософії і психології найбільш поширеним є розуміння сві-
домості як самосвідомості, самозвітів. Воно пов’язане з теорією ан-
глійського філософа Джона Локка про два джерела знань: відчуття, 
пов’язані із зовнішнім світом, і рефлексії як спостереження розуму 
за власною діяльністю. Остання, за Локком, і є свідомість. Свідо-
мість у такому розумінні постає як специфічна реальність, особли-
вий внутрішній світ, який пізнає суб’єкт. Способом пізнання є само-
сприйняття, яке може виявлятися у формі самоспостереження.

Ще однією точкою зору на сутність свідомості є розуміння її як 
сукупності ідей — індивідуальних чи колективних. Саме в цьому 
значенні вживали термін «свідомість» Г. Гегель і К. Маркс, говоря-
чи про суспільну свідомість, класову свідомість.

Формування суспільної свідомості є складним процесом, в яко-
му виявляється потужний вплив двох факторів.

З одного боку, в суспільній свідомості, духовному житті сус-
пільства відбиваються інтереси і діяльність людей, спрямовані на 
задоволення їхніх потреб у нових ідеях, наукових знаннях, мо-
ральному вдосконаленні членів суспільства, задоволенні почуття 
прекрасного, піднесеного. З другого боку, необхідно, щоб ідеї, те-
орії, погляди, норми моралі, наукові знання набували поширення, 
впливали на все суспільство. Цю функцію виконують школи, вузи, 
засоби масової інформації, політичні партії і громадські рухи та ор-
ганізації. Слід зазначити, що хоча суспільні ідеї й інші елементи 
суспільної свідомості є нематеріальними, проте вони функціону-
ють у суспільстві, впливають на свідомість окремих людей, груп, 
об’єднань через різні знакові системи.

Суспільна свідомість успадковує все найкраще, найбільш ко-
рисне і необхідне, що було в його попередньому духовному житті. 
Наступність наочно проявляється в науці, моралі, традиції наро-
дів. Багато проявів суспільної свідомості взаємодіють між собою, 
самі відчутно впливають один на одного. Так, наприклад, естетич-
ні смаки й уподобання людей тісно пов’язані з їхніми моральними 
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ідеалами. Найчастіше ідеал краси одночасно є для людей ідеалом 
добра, і навпаки, те, що пов’язане з моральним ідеалом, сприйма-
ється як прекрасне. Суспільна свідомість активно впливає на все 
життя суспільства. Проте цей вплив проявляється не сам по собі, 
а через діяльність людей. При цьому дії людей можуть як прогре-
сивно впливати на життя суспільства, так і гальмувати його роз-
виток. Це відбувається тому, що в будь-якому суспільстві є різні 
ідеї — нові і старі, передові і консервативні; такий стан, безумовно, 
позначається на стані суспільної свідомості.

Структура суспільної свідомості �
Суспільна свідомість складна не тільки за змістом, але й за 

своєю структурою. У зв’язку з цим її поділ на структурні елемен-
ти відбувається на різних підставах. Однією з таких підстав мо-
же слугувати специфіка тих сторін дійсності, які відображаються 
суспільною свідомістю, і тоді ми говоримо про його форми. Кожна 
з цих форм суспільної свідомості має свою специфіку, по-різному 
відбиває складність суспільного буття, окремі його сторони, про-
цеси життя суспільства, має своє суспільне призначення і функції.

філософія виконує світоглядну, пізнавальну функцію. Вона до-
помагає людям мислити абстрактними, теоретичними положення-
ми, найбільш загальними поняттями і категоріями.

Політична свідомість обслуговує соціальні групи, членів сус-
пільства, обґрунтовуючи політичні ідеї, цілі, а також підводить 
базу під політичними і правовими інтересами, юридичними норма-
ми, законами, стратегією і тактикою досягнення мети.

Правова свідомість є сукупністю уявлень і почуттів, які вира-
жають не тільки знання права, а й ставлення до нього, повагу до 
нього як соціальної цінності, а також засвоєння досвіду схвалюва-
ної з точки зору права поведінки.

мораль включає моральні принципи суспільства, норми пове-
дінки, способи формування в людини моральних почуттів.

мистецтво формує в суспільстві естетичні знання, естетичне 
ставлення до дійсності, любов до прекрасного, піднесеного.

наука відображає суспільну свідомість у вигляді законів, тео-
рій, озброює людей науковими гіпотезами, знаннями, правильним 
розумінням дійсності, процесів, подій, займається накопиченням 
фактів та їх теоретичним поясненням.

релігія формує релігійну свідомість, релігійні ідеї, віру в Бога, 
у безсмертя душі, формує релігійну мораль.
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іV. Підсумок уроку

Перехід до свідомості є початком нового, вищого етапу розвит-
ку психіки. Свідоме відображення, на відміну від психічного ві-
дображення, властивого тваринам, — це відображення предмет-
ної дійсності, тобто відображення, що виділяє її об’єктивні стійкі 
властивості. У свідомості образ дійсності не зливається з пережи-
ванням суб’єкта: у свідомості відображення виступає як «майбут-
нє» суб’єкта. Суспільна та індивідуальна свідомість перебувають 
у тісній єдності. Суспільна свідомість є міжіндивідуальною і не 
залежить від окремої особистості. Для конкретних людей вона 
є об’єктивною.

Кожен індивід протягом усього свого життя відчуває вплив сус-
пільної свідомості через стосунки з іншими людьми, шляхом на-
вчання і виховання, хоча і ставиться до цього впливу не пасивно, 
а вибірково, активно. Громадські норми свідомості духовно впли-
вають на індивіда, формують його світогляд, моральні настанови, 
естетичні уявлення. Суспільну свідомість можна визначити як гро-
мадський розум, який розвивається і функціонує за своїми зако-
нами.

Питання для самоперевірки
1. Як пов’язані між собою суспільна свідомість і духовна куль-

тура?
2. Схарактеризуйте основні риси суспільної свідомості.
3. Дайте характеристику різних форм суспільної свідомості.
4. Які рівні зазвичай виділяють у суспільній свідомості?
5. Чим різняться суспільна психологія й ідеологія?

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Скласти перелік із 10 ознак політичної культури.

Урок 58
моральна й етична свідомість

мета: розкрити зміст понять «моральна свідомість», «етична 
свідомість»; розглянути мораль як специфічне явище в житті лю-
дини; визначити структуру моральної та етичної свідомості.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
форма уроку: лекція.
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епіграфи:
Мораль є вчення не проте, як ми повинні зробити себе щасливи-• 
ми, а про те, як ми повинні стати гідними щастя. І. Кант
Моральну силу неможливо створити параграфами закону. • 
К. Маркс

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. Актуалізація знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Учні знайомлять присутніх із власним переліком 10 ознак по-

літичної культури. Заслухавши повідомлення, учні мають проран-
жувати за ступенем важливості наведені ними ознаки політичної 
культури.

ііі. мотивація навчальної діяльності
У ч и т е л ь. Мені хочеться запропонувати вам дві притчі, у яких 

ідеться про мораль. Подумайте над змістом кожної і дайте відпо-
відь на запитання: «Що є мораль для вас?»

Перша притча
Одного разу на заняттях учень запитав: «Учителю, що ти мо-

жеш сказати з приводу етики і моралі в торгівлі?»
— Ти маєш на увазі якусь конкретну ситуацію чи хочеш пого-

ворити про етику взагалі?
— Я хотів би знати, як ти вважаєш, чи добре торгувати, скажі-

мо, сигаретами, вином або зброєю?
— Добре торгувати — добре, а погано — погано, — відповів 

Учитель. Учень був трохи спантеличений такою відповіддю:
— Що ти маєш на увазі, коли так кажеш, Учителю?
— Я засмучений, що тобі потрібно роз’яснення. Але якщо так, 

будь ласка: краще добре торгувати вином, ніж погано торгувати… 
ну, скажімо, ліками.

друга притча
Одного разу Мудра Свиня замислилась над питанням моралі 

і, трохи поміркувавши, сказала вголос таке:
— У кожного племені, клану і навіть сім’ї, якщо на її подвір’ї 

живуть хоча б три курки, своя мораль. Одні вважають гідним вої-
на вбити ворога підступно, а інші — здолати в лицарському двобої. 
Одні вбивають, щоб полегшити муки, інші зберігають стражденне 
життя каліці.
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Перелік цих суперечностей може тривати довго, проте скажу 
головне: якщо в очах якоїсь людини хочеш удавати, що живеш за 
законами моралі, чини відповідно до її поглядів.

Сказавши це, Свиня пішла до своєї годівниці перевірити, чи не 
залишилося чого-небудь від учорашньої вечері…

іV. Вивчення нового матеріалу

Проблема моралі і морального вибору є однією з найбільш 
складних і суперечливих проблем людства, вона з давніх часів хви-
лює філософів і мислителів.

Складність цієї проблеми пов’язана з тим, що протягом усієї іс-
торії людства мораль має відносний характер: вона безпосередньо 
визначається соціальним, культурним та історичним контекстами.

Сьогодні перед людством постали нові глобальні політичні про-
блеми: загроза застосування ядерної зброї, світові конфлікти, те-
роризм. Усе це примушує громадськість знов і знов звертатися до 
питань моралі. Вочевидь, перед суспільством завжди стояли про-
блеми моралі, але зараз вони набувають актуальності для багатьох 
нових видів діяльності.

Одним із факторів формування моралі є громадянськість лю-
дини, її здатність до співчуття іншим (емпатія) та альтруїстичні 
нахили. Дотримання моралі можливе і з егоїстичних мотивів — 
у цьому випадку людина очікує, що до неї ставитимуться в межах 
цієї ж моралі.

Структура моральної свідомості �
М о р а л ь  — система поглядів, уявлень, норм та оцінок, що 
регулюють поведінку людей у суспільстві.

Бентам ієремія зауважив, що мораль «у найбільш загальному 
розумінні — це вчення про мистецтво спрямовувати дії людей та-
ким чином, аби виробляти найбільшу суму щастя». Моральні по-
треби — це потреби спілкування з іншими людьми за встановле-
ними (загальновизнаними) правилами поведінки. Мораль завжди 
має соціально-груповий характер: мораль сім’ї, мораль соціальної 
групи, класова мораль. Мораль надається особистості ззовні у фор-
мі певних норм та правил. Оцінка моральної поведінки походить із 
соціального оточення.

Мораль можна визначити як:
1) панування розуму над афектами;
2) прагнення вищого блага;
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3) добру волю і безкорисливість мотивів;
4) здатність до співпраці та спільного життя з іншими людьми 

в суспільстві;
5) людяність у взаєминах;
6) свободу волі (автономію);
7) взаємність відносин, виражену в золотому правилі мораль ності.

Усі ці аспекти тісно пов’язані між собою. Багатоаспектність мо-
ралі як феномену індивідуального та соціального життя обертаєть-
ся багатозначністю поняття моралі.

По-перше, не можна уявити мораль без відповідної моральної 
свідомості. Жоден людський учинок, жоден акт комунікації між 
людьми просто не міг би отримати морального виміру, якби не пе-
редбачалося, що людина здатна усвідомлювати їх внутрішню про-
блематику, співвідносити їх із власними уявленнями про добро 
і зло, належне і справедливе, з голосом власного сумління. Поза 
свідомістю, отже, моралі не існує — не тільки в тому розумінні, що 
без неї було б неможливе власне виконання певних вчинків і дій, 
а й у тому, що їх усвідомлення входить до складу самого феномену 
моралі.

По-друге, мораль як така — це в будь-якому випадку характе-
ристика певних людських учинків, поведінки, людської активнос-
ті загалом. Там, де всього цього немає, — просто немає й потреби 
говорити про мораль. (Звичайно, і думка, і слово людини теж за 
певних обставин можуть поставати як «діло», як учинок, але пока-
зово вже те, що предметом моральної оцінки вони є виключно в цій 
останній своїй якості).

По-третє, мораль, безперечно, виникає й існує лише в контек-
сті тих або інших людських відносин. Це можуть бути, як ми вже 
бачили, не тільки стосунки між людьми (хоча цей клас відносин — 
це, можна сказати, природний домен моральності як такої), а й сто-
сунки людини з природою, ставлення до культури та її цінностей 
тощо. Поза відносинами немає моралі.

Легко побачити, що вичленовані нами згідно з прийнятою схе-
мою три основні компоненти моралі тісно пов’язані один з одним, 
породжують цілу систему прямих і зворотних зв’язків. Так, власне 
про моральну свідомість ми мало що можемо сказати, доки вона не 
втілюється у відчутні дії й учинки людей, що репрезентують ті чи 
інші моральні уявлення, цінності та інший зміст моральної свідо-
мості. Власне, зазначені вчинки й дії не мали б жодного морального 
значення, якби відбувалися в «безповітряному просторі» абстрак-
тної суб’єкт-об’єктної взаємодії, поза контекстом людських стосун-
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ків. Нарешті, людська якість самих цих стосунків набуває власне 
морального характеру лише тоді, коли вона усвідомлюється, стає 
фактом особистісної й суспільної моральної свідомості. Разом із 
тим, якщо піти у зворотному напрямку, можна твердити, що сама 
моральна свідомість набуває конкретного змісту лише під впливом 
тієї чи іншої системи реальних моральних відносин, які, у свою 
чергу, формуються на базі певної організації людської діяльності 
й утілюють результати цієї діяльності, яка, у свою чергу, відобра-
жує зміст моральної свідомості і т. ін.

Відповідно до зазначених компонентів моралі, можуть бути ви-
членовані й основні блоки етичних проблем, що їх нам належить 
розглянути.

моральна свідомість• : її основні норми, принципи, мотиви й цін-
нісні орієнтації; її основні категорії — добро і зло, обов’язок, 
відповідальність, справедливість; сенс життя і ставлення до 
смерті; щастя; моральна самосвідомість людини — честь і гід-
ність, совість і сором.
моральна діяльність: • свобода дії, свобода вибору, свобода волі; 
вчинок як елементарна форма моральної діяльності; співвідно-
шення мети й засобів діяльності, мотиву й результату мораль-
ної дії.
моральні взаємини:•  моральна сутність спілкування між людь-
ми; відкритість і замкненість, монологічність і діалогічність 
у процесі спілкування; толерантність, повага, співчуття, любов 
як підвалини моральних взаємин між людьми; етикет і культу-
ра спілкування.

Мораль як специфічне явище в житті людини �
Мораль можна розглядати у двох найважливіших площинах — 

як ставлення людини власне до себе і як взаємини людини з інши-
ми людьми.

Мораль в античній філософії розуміли як міру панування лю-
дини над собою. Якщо в людині виділяти тіло і душу, то мораль — 
якісна характеристика душі людини. Коли про людину кажуть, що 
вона душевна, то зазвичай мають на увазі, що вона добра, чуйна. 
Коли ж когось називають бездушним, то мають на увазі, що він 
є злим і жорстоким. До того ж, мораль, як особливий стан душі, 
тісно пов’язана з розумом, умінням контролювати ірраціональні 
бажання, і в цьому випадку вона виступає як поміркованість і на-
віть аскетичність, здатність людини обмежувати себе, стриманість. 
Хоча панувати над пристрастями не означає придушувати їх.
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Тут виникає два питання: якмим є оптимальне співвідношен-
ня між розумом і почуттям і як досягається таке співвідношення. 
«Радше правильно спрямований рух почуттів, а не розум є почат-
ком чесноти», — говорить Арістотель.

«Якщо почуття спрямовані правильно, то розум зазвичай слі-
дує за ними. Якщо ж джерелом чесноти є розум, то почуття зазви-
чай опираються йому. Оптимальною є ситуація, коли неправильно 
спрямований розум буває узгоджений із рухом почуттів».

Моральна досконалість — це таке співвідношення розумного 
і плотського начал, коли перше панує над другим. При цьому Аріс-
тотель зауважує, що мораль — це саме людська якість, не прита-
манна тваринам (у яких немає розуму) і не характерна для богів 
(вони позбавлені нерозумного начала). Будучи мірою розумності 
людини, мораль є також мірою її людяності.

Запитання
— Що означає розумність поведінки, чи можна назвати розум-

ним холоднокровного лиходія?

Розумна поведінка є морально досконалою, коли вона спрямо-
вана на досконалу мету, яка вважається безумовною (абсолютною) 
і визнається вищим благом.

Розумність поведінки збігається з її доцільністю. Свідома мета 
і знання про можливий результат стають причиною поведінки, лю-
дина начебто передбачає заздалегідь те, що з нею мусить статися, 
планує результат своєї поведінки. Одна мета, у разі досягнення, пе-
редує наступній, перетворюючись на засіб.

Етична свідомість �
Раціонально-теоретичний рівень етичної свідомості відбива-

ється в системі етичних знань, передусім в етичних нормах, прин-
ципах, ідеалах, оцінних судженнях, поняттях, у яких теоретично 
обґрунтовується моральність та її елементи. Цей рівень моральної 
свідомості дає уявлення про те, якою має бути дійсність відповід-
но до потреб суб’єкта. Це ідеальна проекція того, що може бути 
бажаним, вимагається, необхідно бути, тобто загальноісторичні 
абсолютні потреби суспільного розвитку, що становлять одночасно 
і мету, і засіб такого розвитку.

Залежно від носія, етична свідомість поділяється на індивіду-
альну і суспільну. Головними компонентами індивідуальної етичної 
свідомості є моральні почуття обов’язку, совісті, гідності, справед-
ливості тощо, які в сукупності формують емоційно-почуттєвий рі-
вень. Раціонально-теоретичний рівень пов’язується з систем ними 
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знаннями, уявленнями про поняття, їхній зміст, взаємозв’язок, 
наприклад, про добро, зло, щастя, сенс життя, справедливість, від-
повідальність, що дають уявлення про моральні цінності взагалі 
й вищі зокрема. Почуттєвий і раціональний рівні індивідуальної 
етичної свідомості є основою моральних переконань. Важливою її 
складовою є воля, що концентрує зусилля особистості, перетворює 
індивіда на активного суб’єкта і перетворює переконання, бажан-
ня, цілі на конкретні дії, вчинки. індивідуальна етична свідомість 
у єдності почуттєвого, раціонального і вольового складників фор-
мується у взаємодії з суспільною етичною свідомістю у повсякден-
ній моральній творчості.

Соціальна етична свідомість, носієм якої є суспільство, акуму-
лює не тільки і не стільки моральну практику сучасників, а зна-
чною мірою використовує досвід минулих поколінь та історичних 
епох, їхні пошуки і досягнення. Суспільна етична свідомість також 
структурується за двома рівнями. Основою емоційно-почуттєвого 
її рівня є моральні почуття, невідрефлектовані моральні суджен-
ня й відповідні оцінні уявлення, судження. Такий рівень свідо-
мості та її компоненти відрізняються нечіткістю, суперечливістю 
і пов’язані з безпосередніми потребами людини, мають більш кон-
кретний, поєднаний з інтересами соціальних груп, спільнот, праг-
матичний, утилітарний характер. Раціонально-теоретичний рівень 
суспільної етичної свідомості спрямований на розв’язання голо-
вних питань сенсу життя, має чіткий, послідовний, раціональний 
і системний характер. Це за своєю сутністю — моральна філософія, 
або етика. У моральній діяльності і моральних взаєминах реалізу-
ються моральні почуття, знання, переконання, уявлення людей 
про моральні цінності.

Етична свідомість характеризується універсальністю, здат-
ністю все зробити об’єктом свого судження й оцінки з позицій аб-
страктних принципів справжньої людяності.

Суспільна етична свідомість — цілісний феномен, де теоретич-
ний рівень відбивається у системі понять. Поняття етичної свідо-
мості відіграють важливу роль у духовно-практичному освоєнні 
світу. Вони, з одного боку, — інструмент пізнання моральної сфери 
життя, з іншого — ступені пізнання, які доповнюють і закріплю-
ють отримані знання. Зміст понять моральної свідомості наповню-
ється й змінюється з історичним розвитком людства (етносів, на-
цій), світової (національної) духовної культури. Специфіка понять 
етичної свідомості полягає в тому, що вони своєрідно відбивають 
моральне життя суспільства, спільнот і людини, використовують-
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ся для оцінки різних дій, вчинків як людини, так і інших соціаль-
них суб’єктів.

Найбільш чітко, всебічно поняття етичної свідомості опрацьо-
вуються моральною філософією (етикою, що оприлюднює вищий 
професійний рівень теоретичної моральної свідомості), а найбільш 
складні, суттєві з них, що відбивають вузлові сфери морального 
життя, отримують категоріальний статус (добро і зло, сенс життя 
і щастя, обов’язок і совість, моральний вибір і відповідальність, 
любов тощо). Становлення й змістова своєрідність більшості по-
нять і категорій етики знайшли своє відображення в історії етичної 
думки. Ускладнення морального життя, розвиток духовної куль-
тури, постановка й опрацювання теоретичних проблем моралі, зо-
крема, призвели до того, що категоріальний апарат етики, поняття 
етичної свідомості стали більш змістовними.

Отже, слід особливо наголосити: поняття етичної свідомості та 
етичні категорії нетотожні. Поняття етичної свідомості формують-
ся в процесі безпосереднього відбиття, опанування й оцінки соці-
альних взаємин, поведінки людей у суспільній та індивідуальній 
свідомості. Категорії — це результат наукового дослідження, філо-
софського узагальнення, констатації, вони належать етиці як на-
уці про мораль.

Мораль регулює поведінку людини, оцінює її вчинки, дії соці-
альних суб’єктів, тому важливе місце у структурі теоретичного рів-
ня етичної свідомості посідає моральна оцінка. Вона є уявленням 
про моральні цінності вчинків, дій, їхню відповідність належному. 
У моральній оцінці використовуються уявлення про добро і зло, 
справедливе і несправедливе, чесне і безчесне. Вона виражається 
у схваленні чи засудженні відповідної поведінки, вчинків особис-
тості, дій соціальних інституцій, суб’єктів.

Поступово у процесі розвитку моральності в етичній свідомості 
виробляються уявлення про моральні якості особистості, чесноти, 
що роблять її здатною жити відповідно до вимог моралі. У мораль-
них якостях особистості конкретизуються ціннісні уявлення етич-
ної свідомості про добре і зле, праведне і грішне в характеристиці 
людини, їх зміст відбиває вимоги до людини як суб’єкта моральних 
взажмин.

Важливим елементом і поняттям етичної свідомості є ціннісна 
орієнтація як здатність моральної свідомості постійно, за різних 
обставин спрямовувати думки і дії людини на досягнення певної 
моральної мети і результату. Моральні цінності орієнтують і фор-
мують свого роду тривалий план поведінки і діяльності людини. 
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Одна з найбільш поширених дефініцій цінності, яка тривалий час 
була загальноприйнятою, визначала її як суб’єктивну значущість 
певних явищ реальності, тобто їхнє значення з точки зору людини, 
суспільства та їхніх потреб. існують два типи цінностей: цінності, 
сенс яких визначається наявними потребами й інтересами люди-
ни, які обслуговують самоствердження особистості, і цінності, що 
надають сенс існуванню самої людини, які творять і відроджують 
людину в певній, принципово новій якості. Цінності другого типу 
в сучасній літературі інколи називають вищими, культурними, 
сенсожиттєвими або й просто самоцінностями, оскільки щодо люд-
ського суб’єкта вони є самостійними, самодостатніми, а отже, та-
кими, яких обов’язково потрібно дотримуватись.

V. Підсумок уроку

Учитель оцінює роботу учнів, аналізує та коментує її. 

Vі. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Записати в зошиті своє розуміння епіграфів сьогоднішнього 

уроку.

Урок 59
Поняття культури і цивілізації.  
Взаємозв’язок культури і цивілізації

мета: визначити сутність понять «культура» і «цивілізація»; 
з’ясувати який зв’язок існує між цими поняттями; розвивати вмін-
ня аналізувати, порівнювати, робити висновки; розширювати між-
предметні зв’язки.

форма проведення: лекція з елементами дискусії та бесіди.
епіграф: Цивілізація — це влада над світом; культура — любов 

до світу. А. Кемпінській

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання
Учні зачитують свої роздуми щодо епіграфів попереднього 

 уроку.
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ііі. мотивація навчальної діяльності

Бесіда
1. Пригадаймо, що таке цивілізація?
2. Які характерні риси цивілізації ви можете назвати?
3. Що ми називаємо культурою?
4. Чи впливає рівень розвитку культури на рівень розвитку циві-

лізації?
5. Яку людину можна назвати культурною?
6. Як ви розумієте слова, взяті епіграфом до сьогоднішнього  уроку?

Оголошення теми і мети уроку.

іV. Вивчення нового матеріалу

Поняття «культура» і «цивілізація» �
У сучасній філософській мові поняття «культура» і «цивіліза-

ція» — одні з найбільш поширених і багатозначних.
Термін «культура» (лат. culture) перекладається як «обробіток, 

оброблення, розвиток, шанування» і первісно означав цілеспрямо-
ваний вплив людини на природу (обробляння ґрунту тощо), а та-
кож виховання і навчання самої людини.

Поняття «цивілізація» (лат. civilis — громадянський, держав-
ний) з’явилося у французькій мові в рамках теорії прогресу 
у XVIII ст.

із точки зору найбільш поширеного підходу культура розгляда-
ється як специфічний спосіб організації і розвитку людської жит-
тєдіяльності, репрезентований у продуктах матеріальної і духовної 
праці, в системі соціальних норм і закладів, у духовних цінностях, 
у сукупності ставлень людей до природи, до самих себе, стосунків 
між собою; як особливість свідомості, поведінки і діяльності людей 
у конкретних сферах суспільного життя (культура праці, побуту, 
художня, екологічна, політична культура).

Цивілізація може бути визначена як власне соціальна організа-
ція життя, що характеризується загальним зв’язком індивідів на 
основі відтворення, що забезпечує її буття і розвиток суспільного 
багатства.

Сучасна цивілізація постає як суспільство, що ґрунтується на 
ідеалах «розуму», «справедливості», «поваги прав людини», вико-
ристання досягнень науки і техніки, які гарантують безпеку і ком-
форт у житті людини.

Цивілізація обмежує вроджений егоїзм людей. Цивілізована 
людина — та, яка не завдає неприємностей іншому, бере його до 



252 Усі уроки до курсу «Філософія». 11 клас. Профільний рівень

уваги, при цьому є чемною, ввічливою, тактовною, уважною, по-
важає особистість. Культура полягає в суспільній цінності люди-
ни, а також у набутті нею здатності целепокладання. Найвищий 
ступінь розвитку культури полягає в розвитку здібностей і мо-
ральній досконалості людини, яка виникає з поваги до морально-
го закону, а не тільки через емпіричну схильність дотримуватись 
його.

Проте культура і цивілізація органічно пов’язані. Генетично 
цивілізація «виростає» з культури, вона певною мірою культура, 
проте не сама по собі, а така, що втілюється в емпіричних і рухо-
мих етносоціальних, економічних і політичних структурах. ін-
шими словами, цивілізація постає як відчужена в інституційних, 
загальнозначущих процесах культура. Цивілізація є сукупністю 
умов, що рятують людей від втрат часу індивідуального життя на 
пересічне природне виживання. Матеріальні ресурси сучасної ци-
вілізації дозволяють забезпечити буття індивіда, завдяки чому дух 
отримує значно більше можливостей зайнятися тим, що відповідає 
його сутності. Тому цивілізація, будучи результатом культури, не 
протистоїть їй.

Структура та функції культури �
Зазвичай культуру поділяють на матеріальну і духовну, відпо-

відно до двох основних видів виробництва — матеріального і духо-
вного. Матеріальна культура охоплює всю сферу матеріальної ді-
яльності та її результати (знаряддя праці, предмети побуту, одяг, 
засоби транспорту і зв’язку). Духовна культура охоплює сферу сві-
домості, духовного виробництва (пізнання, моральність, вихован-
ня й освіта, включаючи право, філософію, етику, естетику, науку, 
мистецтво, міфологію, релігію). Гармонійний розвиток культури 
природно передбачає органічну єдність матеріальної і духовної 
культур.

Культура містить не тільки предметні результати діяльнос-
ті людей (машини, технічні споруди, результати пізнання, твори 
мистецтва, норми права і моралі), а й суб’єктивні людські сили 
і здібності, реалізовані в діяльності (знання й уміння, виробничі 
і професійні навички, рівень інтелектуального, естетичного і мо-
рального розвитку, світогляд, способи і форми взаємного спілку-
вання людей у рамках колективу і суспільства).

Культура, якщо її розглядати в широкому плані, охоплює як 
матеріальні, так і духовні засоби життєдіяльності, створені люди-
ною. Матеріальні і духовні реальності, створені творчою працею 
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людини, називаються артефактами, тобто штучно створеними 
об’єктами. Таким чином, артефакти, будучи матеріальними або ду-
ховними цінностями, мають не природне походження, а замислені 
і створені людиною, хоча зазвичай людина використовує для цього 
як вихідний матеріал об’єкти, енергію або сировину природи і діє 
у злагоді із законами природи. Унаслідок того, що людина за своєю 
природою — істота духовно-матеріальна, вона споживає як мате-
ріальні, так і духовні артефакти. Для задоволення матеріальних 
потреб вона виробляє і споживає їжу, одяг, житло, техніку, мате-
ріали, будівлі, споруди, дороги. Для задоволення духовних потреб 
вона створює художні цінності, моральні й естетичні ідеали, полі-
тичні, ідеологічні та релігійні орієнтири, науку і мистецтво. Тому 
діяльність людини поширюється всіма каналами як матеріальної, 
так і духовної культури. Ось чому можна розглядати людину як ви-
хідний системотворчий фактор у розвитку культури.

Людина створює і використовує світ речей і світ ідей, який 
обертається навколо неї, і її роль — це роль деміурга, роль твор-
ця, а місце її в культурі — це місце центру світобудови артефак-
тів, тобто центру культури. Людина творить культуру, відтворює 
і використовує її як засіб для власного розвитку. Вона — архітек-
тор, будівельник і житель того природного світу, який називаєть-
ся культурою, «другою природою», «штучно створеним» житлом 
людства. Це той світ реальностей, що на планеті Земля до людини 
не існував, а виник, живе і розвивається разом із людиною і буде 
існувати доти, доки існуватиме людство.

Складна і багаторівнева структура культури визначає й різно-
манітність її функцій у житті суспільства і людини.

Головною функцією феномену культури є людина творча або гу-
маністична. Усі інші функції так чи інакше пов’язані з нею і навіть 
випливають із неї.

функції культури:
1) пізнавальна й інформативна;
2) комунікативна;
3) регулятивна й оцінна;
4) семіотична, або знакова;
5) ціннісна, або аксіологічна.

«Культура» і «цивілізація»,  �
 проблема співвідношення понять

Цивілізацію часто ототожнюють із культурою. Однак це не 
завж ди синонімічні поняття. 
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цивілізацію розуміють у двох значеннях.
У першому випадку цивілізація позначає історичну епоху, яка • 
заступила добу варварства.
У другому випадку цивілізацію пов’язують із географічним • 
місцем, маючи на увазі локальні, регіональні і глобальні циві-
лізації, наприклад східну і західну.

Вони розрізняються економічним укладом і культурою, куди 
входить специфічне розуміння сенсу життя, ролі праці, дозвілля. 
Східна і західна цивілізації різняться саме цими принциповими 
ознаками. Вони спираються на специфічні цінності, філософію, 
принципи життя й образ світу. А в межах таких глобальних понять 
формуються конкретні відмінності людей у поведінці, одязі, типах 
житла.

Слово цивілізація походить від латинського civilis — громадян-
ський, державний. Згодом його значення розширилося. «Цивілізо-
ваною» почали називати людину, що вміє добре поводитись, а «ци-
вілізовувати» стало позначати — робити вихованим і ввічливим, 
товариським і люб’язним.

Тривалий час культуру і цивілізованість ототожнювали. Пер-
шим розмежував ці два поняття іммануїл Кант, а на початку ХХ ст. 
інший німецький філософ, Освальд Шпенглер, у своїй відомій пра-
ці «Занепад Європи» взагалі протиставив ці два поняття. Цивіліза-
ція постала в нього вищою стадією культури, на якій відбувається 
її остаточний занепад. «Культура — це цивілізація, яка не досягла 
своєї зрілості, свого соціального оптимуму і не забезпечила свого 
зростання». Поступово в європейській свідомості утвердилося уяв-
лення про цивілізацію як вершину технічних досягнень людства, 
пов’язаних з освоєнням космосу, впровадженням комп’ютерних 
технологій і нових джерел енергії.

із цивілізацією асоціюються матеріальні успіхи, а з культу-
рою — духовний світ людини.

Цивілізація почалася в епоху писемності і землеробства. Вона 
стала вершиною соціального прогресу людства. Виникнення земле-
робства 10–12 тис. років тому позначилось суттєвими змінами в со-
ціальному і культурному розвитку. Обробляння землі стало більш 
систематичним і ретельним. Різко збільшилась продуктивність 
праці й обсяги додаткового продукту, що зумовило якісний стри-
бок у розвитку інституту торгівлі. Саме з виникненням землероб-
ства торговець став головним економічним і культурним агентом 
людського суспільства. Бізнес перетворився на найважливішого 
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творця сучасної цивілізації, якщо таку розуміти як сукупність не 
тільки духовних, але й матеріальних, науково-технічних досяг-
нень людства.

Вважається, що бізнесу ми зобов’язані виникненням писемної 
мови, оскільки існувала нагальна потреба реєструвати постачаль-
ників зерна, час, обсяг, належність майна, ведення ділової доку-
ментації та управління державою.

Поза цивілізацією опинились, зокрема, примітивні суспільства 
Полінезії та Океанії, де досі існує первісний спосіб життя, відсутні 
писемність, міста і держави. Склався певний парадокс: культура 
в них є, цивілізації немає (там, де немає писемності, немає циві-
лізації). Таким чином, суспільство і культура виникли раніше за 
цивілізацію. За всю історію існування людство в умовах цивілізації 
живе не більше 2 % часу.

Цивілізація — певний ступінь розвитку культури. Більшість 
дослідників припускає розвиток інтелекту і моралі, ступінь і рівень 
олюднення народів. Прогрес культури відбувається від варварства 
до цивілізації.

іV. Підсумок уроку

Культура, як форма діяльності, в кінцевому підсумку призна-
чена для збереження і розвитку свого власного змісту, тобто люди-
ни. Роль культури, яку вона відіграє в людському житті, виражена 
в її функціях. Усі функції здійснюються заради людини як суспіль-
ної істоти. Чи вчиться людина опановувати світ, чи намагається за-
хистити природу, чи вірує вона в Бога, чи сповідує високі ідеали 
гуманізму — все це вона робить заради себе самої.

Засвоєння культури здійснюється через навчання. Культура 
створюється, її навчаються. Вона не набувається біологічним шля-
хом, кожне покоління відтворює її і передає наступному поколін-
ню. Цей процес є основою соціалізації. У результаті засвоєння цін-
ностей, вірувань, норм, правил та ідеалів відбувається формування 
особистості дитини і регулювання її поведінки. Культура формує 
особистості членів суспільства і цим значною мірою регулює їхню 
поведінку.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Підготувати публічний виступ на тему «Сучасна молодіжна 

культура».
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Урок 60

Національні культури та загальнолюдська культура

мета: ознайомитись із тлумаченнями понять «культура», «на-
ціональна культура», «загальнолюдська культура»; з’ясувати 
сутність людини в різних вимірах; розвивати вміння самостійно 
мислити; виховувати активну життєву позицію; розширювати 
міжпредметні зв’язки.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
форма уроку: лекція.
епіграф: Різноманітність національних культур для світу — те 

саме, що різноманітність нот у музиці. Силован Рамішвілі

хід уроку

і. організаційний момент уроку

Iі. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання
Виступи учнів із повідомленнями «Сучасна молодіжна куль-

тура».

ііі. мотивація навчальної діяльності

Бесіда
1. Що таке культура?
2. На що впливає рівень культури особистості та рівень культури 

в суспільстві?
3. Яка роль соціальних явищ та процесів у формуванні куль тури?

Завдання:
— Поміркуйте над словами, винесеними в епіграф, і висловіть 

власну думку.

Учитель формулює тему і мету уроку.

IV. Вивчення нового матеріалу

Національна культура та її основні компоненти �
Нація (від лат. natio — плем’я, народ) зазвичай розглядається 

як історична спільнота людей, що складається в процесі форму-
вання їхньої території, економічних зв’язків, літературної мови, 
етнічних особливостей культури і характеру. Нація складається 
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з різних племен і народностей. Ряд сучасних учених пов’язують на-
цію з певним народом, включають до числа її сутнісних принципів 
спільність самосвідомості й соціальної структури; інші розгляда-
ють націю як спільноту, приналежну до певної держави.

Говорячи про національну культуру, використовують термін 
«цивілізація». Його часто вживають як синонім культури або як 
рівень, ступінь суспільного розвитку, матеріальної і духовної куль-
тури (антична цивілізація, сучасна цивілізація).

Більшість учених визначають цивілізацію як «соціокультур-
ну спільноту, що має якісну специфіку», як «цілісне конкретно-
історичне утворення, що вирізняється характером свого ставлення 
до світу природи і внутрішніми особливостями самобутньої куль-
тури».

Основними компонентами національної культури є національ-
на мова, традиції, звичаї, релігія.

Н а ц і о н а л ь н а  м о в а  — це мова нації, що склалася в про-
цесі її розвитку; система кількох форм існування мови: лі-
тературна мова (усна і письмова форми), народно-розмовні 
різновиди мови і діалекти. 

Застосовуючи до історії культури цивілізаційний підхід, росій-
ський учений Н. Я. Данилевський (1822–1885) вважав, що «всяке 
плем’я або сімейство народів, що характеризується окремою мовою 
…становить самобутній культурно-історичний тип…», який пере-
буває в боротьбі й у зв’язку з іншими.

Т р а д и ц і я  (від лат. traditio — передача) — елементи соці-
альної і культурної спадщини, що передаються від поколін-
ня до покоління і зберігаються в певних суспільствах і со-
ціальних групах протягом тривалого часу. 

Як традиції постають певні суспільні приписи, норми поведін-
ки, цінності, ідеї, звичаї, обряди тощо. Ті чи інші традиції діють 
у будь-якому суспільстві і в усіх сферах суспільного життя.

З в и ч а й  — стереотипний тип поведінки, який відтворю-
ється певним суспільством або соціальною групою і є звич-
ним для їхніх членів. 

Застарілі звичаї замінюються в процесі історичного розвит ку 
новими. Звичаї — це неписані закони, якими керуються в щоден-
них справах. Звичаї і мова — це найменші елементи, які об’єднують 
окремих людей в один народ, в одну націю. Звичай, як і мова, 
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 формується протягом усього життя і розвитку народу. У кожного 
народу існує повір’я, що той, хто забув звичаї своїх батьків, кара-
ється людьми і Богом.

Р е л і г і я  (від лат. religio — набожність, святиня, предмет 
культу) — світогляд і світовідчуття, а також відповідна 
поведінка і специфічні дії (культ), що ґрунтуються на вірі 
в Бога або богів. історичні форми розвитку релігії: племін-
ні, національно-державні (етнічні), світові (буддизм, хрис-
тиянство, іслам).

Р и т у а л  (від лат. ritualis — обрядовий) — вид обряду, іс-
торично вироблена форма складної символічної поведінки, 
впорядкована система дій (зокрема мовних); виражає певні 
соціальні та культурні взаємини, цінності. Ритуал відіграє 
важливу роль в історії суспільства як традиційно виробле-
ний метод соціального виховання.

існують різні типи національних культур. Якщо класифікува-
ти культури за окремими типами, то можна виділити західноєвро-
пейську культуру, північноамериканську, південно-азійську. Ці 
типи культур мають як спільні, так і індивідуальні риси.

західноєвропейська культура успадкувала 7 попередніх циві-
лізаційних досягнень і культуру декількох імперій. Єдиного куль-
турного простору в Європі немає, вона розділена на Західну і Схід-
ну. У Західній Європі наявна дуже велика різниця між культурами 
народів, наприклад, Скандинавії та Середземномор’я. Людина за-
ходу — володар над природою. «Екологізація» сучасної моделі тех-
ногенної цивілізації, заснованої на ідеї панування людини над при-
родою, веде до активного пошуку «точок дотику» з національними 
культурами в різних регіонах планети. Але європейська культура 
прагне перетворити світ, а китайська, наприклад, сприймає світ як 
«кращий із можливих» і панівною в ній є ідея пристосуватися до 
нього.

Українцю й росіянину завжди був обтяжливим раціоналізм 
французів. Останні схильні уявляти картину світу за схемами ро-
зуму і набагато менше вдаються до колективних спогадів, ніж, 
наприклад, німці. Скандинавія віддалена від слов’янських країн 
своїм протестантським пуританізмом. Пуританська етика з її праг-
матизмом не зрозуміла слов’янам.

Попри те, що Європу й Америку об’єднують деякі спільні про-
блеми, існує велика різниця між їхніми культурами. У США іс-
нує культ сили й успіху, там є велика потреба в вчителях, настав-
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никах. Характерною ознакою північноамериканської культури 
є культ речей. Цей культ було створено переселенцями, які почи-
нали життя на порожньому місці. Важливою рисою американської 
культури є значення професіоналізму в будь-якій справі. В основі 
«великої американської мрії» лежить сподівання кожного амери-
канця на виграш мільйона, а кожного чистильника взуття — на те, 
щоб стати президентом. У 70–80-х рр. ХХ ст. принципи індивіду-
алізму, незалежності і самостійності були обов’язковим атрибутом 
успішної реалізації «американської мрії». Спосіб дій і навіть думок 
в американця не такий, як у європейця. Для американця як носія 
англо-саксонської цивілізаційної традиції загальними цінностями 
є свобода і демократія, плюралізм, власність та ринкова економіка. 
Європейця турбує інший суб’єкт історії — народ, нація, національ-
на меншина і т. ін. Американець віддає більшу перевагу кар’єрі, 
ніж родинним стосункам. У розумінні європейця в основі концеп-
ції нації лежить цілісність етносу. Європейцям увесь час треба від-
чувати себе в історії — історії сім’ї, народу, нації. Американцям, 
як молодій нації, не притаманне відчуття історії.

Країни Давнього Сходу — Межиріччя, (Месопотамія), індія, 
Китай — вважаються колискою цивілізації. Ще у Хіі ст. Європа 
знала, що вся влада і мудрість людини беруть свій початок на Сході. 
Традиційне східне суспільство може вести той самий спосіб життя 
століттями і навіть тисячоліттями. Але і на Сході існує декілька 
культур. На користь ефективності цивілізації Сходу свідчить над-
звичайна стабільність його соціальних умов. Прямою протилежніс-
тю йому є цивілізація Заходу. Характерною її рисою є рухомість, 
різноманітність, мінливість. Південно-азійський вид культури іс-
нує на густонаселених територіях і в містах. Тут культивується во-
лодіння своїм тілом і волею, що поєднується з масовою схильністю 
до задоволень. Загибель одних східних культур і виникнення інших 
не призводить до зміни самого типу культури. Види діяльності, їх-
ні способи та цілі на Сході консервативні. Їх основною культурною 
ідеєю є традиційні міфи, канонізовані стилі мислення. Для людини 
Сходу є важливим порозуміння людини і природи, рівновага між 
людиною і її землею. Східна людина вважає себе частиною природи 
і ніколи не відокремлює себе від неї. Для китайської культури ха-
рактерний оптимістичний світогляд, спокійне ставлення до життя 
і смерті. Людина живе в єдиному Всесвіті, де живі і мертві перебу-
вають у тісному зв’язку, а небуття і буття взаємно переходять і вза-
ємно зумовлюють одне одне. На рівні повсякденної свідомості ця 
філософська мудрість виражається у формах різного роду обрядів, 
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культу предків, віри в існування померлих серед живих. Звідси 
й дивні з точки зору європейця звичаї, наприклад дарування тру-
ни смертельно хворій людині. Це знак уваги і доброго ставлення. 
На смерть треба дивитися без страху, із задоволенням. Помираю-
чий подібний до людини, що вирушає у тривалу подорож. Звідси 
й характерне для китайської культури уявлення про споконвічну 
єдність світу.

Принципи формування загальнолюдської культури �
Сучасне людство, що нараховує тисячі народів, майже 200 дер-

жав, понад 6 млрд землян, є тільки одним із майже двох млн видів 
рослин і тварин. Біомаса людства становить одну п’ятитисячну від 
загальної маси всіх живих істот. За час існування роду людського 
змінилося близько тисячі поколінь (якщо взяти в середньому три-
валість життя кожного з них приблизно 60 років). Серед усієї цієї 
величезної маси людей немає двох, які були б зовсім однаковими, 
кожен має свої неповторні особливості. Між людьми існують не 
тільки індивідуальні, але й групові відмінності: сімейні, статеві, 
вікові, професійні, національні і т. ін. Що ж поєднує таких різ-
них людей у єдину спільноту? Насамперед, єдина загальнолюд-
ська культура, що виникає на основі цілісного світу. цілісність 
світу — це взаємозв’язок і взаємозалежність людей і народів, що 
з’явилися як наслідок розвитку виробництва у світовому масшта-
бі й виникнення глобальних проблем. Цілісність світу стала осно-
вою становлення сучасного людства і єдиної загальнолюдської 
культури.

Сучасна культура, що об’єднує людство, спирається на загаль-
нолюдські цінності, захист прав особистості, гуманізм, творчий 
розвиток особистості, поширення наукового знання і передових 
технологій, взаємозбагачення національних культур, екологічне 
ставлення до життя й навколишнього середовища.

Рух до загальнолюдської культури, що знімає первісне проти-
ставлення «ми — вони», — не простий процес. Суперечність цю не 
можна розв’язувати за рахунок відкидання інших поглядів, точок 
зору, культурних позицій. Такий шлях безперспективний, він по-
вертає людство до часів варварства. загальнолюдська культура — 
це найкращі форми, зразки художньо-поетичної, наукової, вироб-
ничої діяльності, єдині способи світовідчуття і світосприйняття 
життя і дійсності, вироблені різними народами, поколіннями, на 
основі яких людство зараз будує єдину цивілізацію Землі, де не-
має місця класовій і расовій ненависті, нехтуванню правами люди-
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ни і народів, убогості й неписьменності, економічному і культурно-
му колоніалізму. Зрозуміло, ці зразки культури і зараз є ідеалами, 
орієнтирами в побудові єдиної цивілізації.

В основі формування єдиної планетарної цивілізації лежить 
зростання інтенсивності різного роду зв’язків — комунікаційних, 
політичних, економічних, культурних. У результаті виникає но-
ва системна якість — загальнолюдська культура, посилюється 
взаємозв’язок різних країн, народів; кризові й антикультурні яви-
ща, що відбуваються в одному секторі єдиної цивілізації, вплива-
ють і на інші регіони. Культурні зразки, наукові досягнення, твори 
мистецтва, нові форми соціального або політичного життя тран-
слюються і засвоюються доволі швидко в усьому цивілізованому 
просторі. Це аж ніяк не означає, що відбувається певна уніфікація 
культурних норм, способів бачення світу. Природно, що будь-яка 
нація, соціальна група сприймає із системи загальнокультурних 
людських зв’язків лише те, що відповідає духовному налаштуван-
ню, рівню її розвитку і можливостей. До того ж, з’являється мо-
гутня тенденція до збереження власної ідентичності національної 
культури.

Зрозуміло, сучасна цивілізація не означає механічного поєднан-
ня різних локальних цивілізацій і культур. Цей процес має склад-
ний і суперечливий характер. Достатньо пригадати могутній вплив 
на сучасну західну культуру виробничої культури Японії та інших 
країн Далекосхідного регіону. Виявилося, що виробничі форми ді-
яльності, засновані на культурі цих країн, мають доволі багато пе-
реваг порівняно з традиційними західними цінностями. Проблема 
взаємного засвоєння культурних цінностей сучасними культура-
ми, глобалізації культури є зараз однією з найважливіших. У чому 
причини виникнення єдиної глобальної культури людства?

По-перше, відбулася велика соціальна революція, пов’язана 
з колосальною зміною форм, способів і зразків життя людини. До-
статньо сказати, що саме в XX ст. здійснився у всесвітньому масш-
табі перехід від самостійної роботи на своєму власному наділі, ха-
рактерної для традиційного суспільства, до праці за наймом, до 
праці в колективі й під контролем. Остаточно змінився спосіб жит-
тя гігантських мас населення, кардинальним чином за умов урба-
нізації змінилися способи і форми сприйняття людиною дійсності. 
Так, на початку ХХ ст. в дев’ятьох провідних індустріально розви-
тих країнах Заходу люди, що працюють у сучасному виробництві, 
не становили більшості населення (43 %). У середині XX ст. число 
найманих працівників зросла до 66 % населення, і кількість таких 
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країн різко збільшується. Ця тенденція спостерігається і в краї-
нах, що розвиваються. Судячи з кількості людей, що працюють за 
наймом, «третій світ» обігнав Захід. Триває процес міграції сіль-
ського населення до міста, який розпочався у XIX ст. Тоді міське 
населення становило близько 3 %, у середині XX ст. містяни ста-
новили уже 28 %, а в 1990-і рр. — понад 40 % насе лення.

Виникли величезні мегаполіси, як, наприклад, міста на північ-
ному сході США (площа 100 тис. км2, населення 45 млн, дов жина 
800 км), Хоккайдо в Японії (70–55–700), Рейнський мегаполіс (60–
30–500). 

Змінився культурний світ людини, що живе за умов міської 
культури. Перед нею розкрився світ, сповнений тисяч спокус і по-
слуг. індивід почав отримувати гігантську кількість інформації за-
вдяки системам телевізійного і комп’ютерного зв’язку, намітилися 
сотні соціальних контактів, спостерігається частий пошук і зміна 
роботи, видів діяльності, прискорився ритм життя, і, відповідно, 
зросла стресова напруга, відбувається оновлення змісту і форми 
освіти. Таким чином, більшість населення сучасного світу пере-
селилося з тихих сіл традиційних суспільств до гігантських соціо-
культурних систем, що пов’язують людей різних національностей 
і культурних орієнтацій у єдине ціле.

По-друге, у XX ст. відбулися фундаментальні трасформації 
в культурно-ціннісній орієнтації людини, у становленні єдиних 
основ загальнолюдської культури в результаті докорінної зміни 
у ставленні до сім’ї, до первинного соціального колективу, в яко-
му живе і формується людська особистість. Традиційний інститут 
шлюбу змінився, і нова родина набула принципово нового змісту. 
Спосіб життя родини вільного працівника-містянина в різних ре-
гіонах земної кулі в XX ст. набув однакових рис. Попри відміннос-
ті в національних характерах, формах взаємин усередині родини, 
розпочалися фундаментальні зміни в країнах, що вступають у по-
стіндустріальний етап свого розвитку.

Розвиток культури як цілісності — суперечливий процес. Ста-
новлення світової культури у XX ст. супроводжувалося могутнім 
рухом зростання національних культур. Саме наш час засвідчив 
обмеженість європоцентричного погляду на культуру, коли техно-
генна європейська культура стала провідною, базисною щодо всіх 
інших, регіональних і національних. Сучасний досвід показав: 
східні країни цілком змогли адаптувати цінності західної культу-
ри до своїх систем виробництва й освіти. Країни Тихоокеанського 
регіону перетворилися на один із локомотивів науково-технічного 
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прогресу. При цьому культурні основи їхнього життя залишились 
специфічними, особливими.

Розв’язання проблеми співвідношення національного і загаль-
нолюдського в культурі залежить від конкретної філософської ін-
терпретації багатьох інших проблем, зокрема єдності та розмаїття 
світової історії, сутності суспільного прогресу, природи національ-
ного, співвідношення змісту і форми в культурі.

Відповідно до такої інтерпретації культури, національне та за-
гальнолюдське в ній розглядаються як діалектична єдність. Сама 
національна культура трактується ширше і не зводиться до наці-
онально особливого, тобто етнічної неповторності. Тому визначи-
ти співвідношення національного і загальнолюдського можна ли-
ше за допомогою поняття національної культури. Її слід вважати 
«процесом становлення і розкриття сутності людської цивілізації 
в конкретному народі (нації) упродовж усієї історії», а також «су-
купністю матеріальних і духовних цінностей, створених як самим 
народом, так і запозичених в інших народів і використовуваних на-
родом у своєму розвитку».

Таким чином, національна культура — це поєднання загально-
людського та етнічно неповторного (національно-особливого).

Загальнолюдське характеризує не лише загальне в культурі 
різних народів, а насамперед соціальність людини та її буття, той 
соціальний зміст матеріальної та духовної діяльності, культуру, 
яка є сутністю людини та її життєдіяльності.

іV. Підсумок уроку

Культура — явище діалектичне: разом зі зміною чинників, які 
її детермінують, змінюється також сам зміст культури. Поняття 
культури дуже широке. Воно охоплює науку, філософію, літерату-
ру, мистецтво, релігію та інші сфери. За різних епох стосунки між 
цими сферами складалися по-різному.

Культура будь-якого народу розвивається не ізольовано від 
культур інших народів, а закономірно перебуває в контексті світо-
вого культурного процесу. Українці віками творили власну само-
бутню культуру, успадковуючи культурні цінності своїх предків, 
переймаючи і творчо осмислюючи надбання інших народів.

Одним із найважливіших факторів, що сприяє успішному роз-
виткові національних культур, є засвоєння художнього досвіду 
інших народів. інтенсивність і плідність цього процесу забезпечу-
ються соціально-економічними зв’язками, зумовленими прагнен-
ням народів до взаєморозуміння та взаємозбагачення.
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Так формується загальнолюдська культура, до складу якої вхо-
дять автономні культури усіх народів. Проте кожен окремий інди-
від, кожен творець оперує конкретними поняттями, творить кон-
кретною мовою, перебуває під впливом свого середовища. Словом, 
він належить до національної культури, без якої нема культури за-
гальнолюдської, так само як неможлива національна культура без 
індивідуального творця.

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.

Урок 61
Глобальні проблеми сучасної цивілізації

мета: сформувати уявлення учнів про специфічність глобаль-
них проблем людства; акцентувати увагу на соціальних та еконо-
мічних аспектах цих проблем, на необхідності спільних зусиль 
усіх людей для їх розв’язання; розвивати навички групової робо-
ти, аналізу інформації; виховувати толерантне ставлення учнів до 
культури інших народів, любов до світу, в якому вони живуть, по-
чуття відповідальності за його майбутнє.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
форма проведення: лекція з елементами аналітичної бесіди, 

дискусії.
епіграф: Цивілізація на нашій планеті досі жива завдяки тому, 

що люди, ставши сильнішими, навчилися бути мудрішими. О. На-
заретян

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Протягом ХХ ст. сталося багато якісних, революційних за сво-
єю глибиною та радикальністю змін, які посилили фактори ризи-
ку та глобально вплинули на розвиток світової цивілізації. Це по-
яснює актуальність теми сьогоднішнього заняття. Нам належить 
осмислити новий рівень глобальних проблем людства і дати відпо-
відь на запитання: «Чи можлива загибель людської цивілізації че-
рез глобальні проблеми?»
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ііі. Вивчення нового матеріалу

Людство пережило трагедію двох найбільш руйнівних та кро-
вопролитних світових війн, покінчило з колоніалізмом, здолавши 
тоталітарні режими, — все це відкрило перспективу цивілізацій-
ної єдності світу. Сучасне людство — це 6 млрд землян, тися-
чі великих та малих народів, понад 200 країн, багатоманітність 
економічних укладів, форм соціально-політичної та культурного 
життя.

Одна з причин багатоманітності світу — різні природні умови, 
фізичне середовище існування. Ці умови впливають на різні сто-
рони суспільного життя, в першу чергу, на господарчу діяльність 
людини.

Різноманітний Взаєпмопов’язаний

Сучасний світ

Взаємозалежний Суперечливий

Перед сучасним суспільством стоїть низка складних глобаль-
них проблем. Тож нам належить з’ясувати, що таке глобальна 
проб лема?

До середини ХХ ст. у політичному словнику поняття «глобаль-
ні проблеми» було відсутнє. Учені та філософи на рівні узагаль-
нення висунули ідеї про зв’язок життя людини зі станом біосфери. 
Російський учений В. і. Вернадський висловив думку про те, що 
діяльність людини набуває масштабів, які не поступаються за мо-
гутністю природним силам. Цей висновок дозволив йому порушити 
питання про перетворення біосфери на ноосферу (сферу діяльності 
розуму).

Запитання
1. Чому до середини ХХ ст. у розвитку людської цивілізації не іс-

нувало глобальних проблем?
2. Що спричинило їх появу?
3. У чому, на ваш погляд, полягає особливість глобальних проб-

лем? (Див. схему на с. 266)

Таким чином, г л о б а л ь н і  п р о б л е м и  — це сукупність 
проблем людства, які виникли у другій половині ХХ ст. і за-
грожують існуванню світової цивілізації.
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ОсОБливОсТі ГлОБальних ПрОБлем

Породжені діяль-
ністю людства

Вимагають ефективних 
рішень

ЗЕМНА КУЛЯ
Глобальні проблеми

Загрожують 
 усьому світу

Вимагають колективних 
зусиль усього людства

Практична робота
Клас поділяється на групи, кожна група отримує текст з інфор-

мацією, опрацьовує її та виконує завдання.
1. Ознайомтесь із текстом і визначте, до якої групи глобальних 

проблем належить подана інформація.
2. Заповніть таблицю «Типи глобальних проблем».

Текст 1
За 5 500 років в історії людства відбулось 1 430 війн. і тільки 

294 роки люди жили на Землі в мирі.
У війнах загинули: ХVіі ст. — 3,3 млн; ХVііі ст. — 5,5 млн; 

ХХ ст. — понад 120 млн осіб.
Зброї, накопиченої людством, вистачить, щоб повністю знищи-

ти життя на Землі п’ять разів.
У сучасному світі понад 10 % смертей прямо чи опосередковано 

пов’язані з війнами.
Понад 40 % учених залучені до розробок та вдосконалення на-

явних видів озброєння.

Текст 2
За різними оцінками, у світі голодують та недоїдають від 0,8 до 

1,2 млрд людей, більшість яких проживає у країнах, що розвива-
ються. Щороку від голоду помирає 30–40 млн людей.

Сьогодні 75 % населення планети живуть у бідних країнах, во-
ни мають змогу користуватися лише 25 % світових благ, тоді як 
25 % населення розвинених країн споживають 80 % цих благ.

Житлова проблема в країнах, що розвиваються, стоїть дуже го-
стро: 2/3 населення в цих регіонах живуть фактично за антисані-
тарних умов.

Понад 2 млрд людей не мають можливості користуватися без-
печною для здоров’я водою.
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Текст 3
Сучасний етап глобалізації відрізняється від попередніх своїми 

масштабами та інтенсивністю. Сучасна глобалізація здійснюється 
не через війни, а шляхом утворення гігантських імперій. Головну 
роль у її розвитку відіграє економіка, технічною базою якої є но-
ві промислові та інформаційні технології. інформаційна револю-
ція та створення глобальної інформаційної мережі — надзвичайно 
важливий фактор у світовій інтеграції.

У глобальному інформаційному просторі люди, яки живуть 
у різних куточках Землі, можуть спілкуватися один з одним завдя-
ки інтернету, комп’ютерам, телекомунікаціям, аудіовізуальним 
засобам зв’язку.

Становлення взаємозалежної в глобальних масштабах еконо-
міки — одна з найважливіших тенденцій сучасності. Практично 
жодна країна не може бути повністю економічно незалежною, тоб-
то розвиватися поза світовими економічними зв’язками.

Значно зросли масштаби міжнародної торгівлі.
Дедалі більшу роль у світовій економіці відіграють транснаціо-

нальні корпорації та компанії, які контролюють понад 60 % світо-
вого валового продукту.

Виникають світові промислові лінії: багато видів товарів виро-
бляється там, де це вигідно, де можна звести до мінімуму витрати 
на транспорт та оплату праці.

Глобалізація економіки — складний процес, наслідки якого ма-
ють дуже суперечливий характер. З одного боку, участь у світових 
економічних зв’язках прискорює розвиток тієї чи іншої країни. 
З другого — розвиток національної економіки тепер залежить від 
різного роду зовнішніх обставин.

Текст 4
Деякі дослідники вважають, що зростання населення на Землі 

триває і перевищує норму. Найближчим часом можливі такі сце-
нарії:

країни свідомо запровадять обмеження народжуваності;• 
значно збільшиться кількість померлих від голоду;• 
одна з ядерних держав спробує захопити джерела невідтворю-• 
ваних енергетичних ресурсів, що, у свою чергу, може призвести 
до ядерної війни.

Зростання населення стало особливо небезпечним за останні 
150 років. Мільярдної межі населення планети досягло 1830 р., 
а в подальшому тривалість періоду, протягом якого відбувалося 
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 прирощення нового мільярда, швидко скорочується. Так, щоб до-
сягти другого мільярда, людству потрібно було 100 років, третьо-
го — 30, на четвертого — 15, п’ятого — 12 років. Зараз населення 
планети щорічно зростає на 90 млн осіб.

зрОсТання населення в 1970–2000 рОКах

регіон зростання населення, %

Європа 16,1

Північна Америка 30,2

Азія 76,1

Африка 140,4

Текст 5
Світовий океан «хворіє», до нього щорічно потрапляє 1 млн т на-

фти, а також відходи промисловості: важкі метали, радіо активні 
відходи. Понад 10 тис. туристичних суден Середземного моря ви-
ливають нечистоти в море.

Велике занепокоєння викликає скорочення лісового покрову 
Землі. із 1950 р. територія лісів скоротилася більше ніж на 12 %. 
Систематично зростає площа пустель — із 1950 р. вона збільшилась 
на 20 %.

75–90 % кислотних дощів Скандинавських країн мають закор-
донне походження.

Від кислотних дощів в Англії потерпають 2/3 лісових маси-
вів, у країнах континентальної Європи — понад половина їхньої 
 площі.

Після обговорення текстів учні заповнюють таблицю «Класифі-
кація глобальних проблем».

Тип глобальних 
проблем

зміст проблеми

Екологічні «Озонова дірка», «парниковий ефект», забруднення 
довкілля.
Стихійні лиха: тайфуни, цунамі, урагани, землетруси, 
повені, посухи.
Наслідки освоєння космосу та світового океану

Економічні Продовольча проблема, полюси розвитку «Північ — 
Південь», проблема перерозподілу економічного зрос-
тання, економічний глобалізм

Політичні Протистояння між різними політичними системами, 
які зумовлюють виникнення військових конфліктів
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Тип глобальних 
проблем

зміст проблеми

Соціальні Демографічна проблема, проблема охорони здоров’я, 
поширення небезпечних захворювань (рак, СНіД, ати-
пова пневмонія, свинячий, пташиний грип), проб лема 
освіти (1 млрд людей на Землі неписьменні), етнічні, 
міжконфесійні конфлікти

Духовні Деградація «масової культури», девальвація мораль-
них цінностей, втеча людей від реальності у світ ілю-
зій (наркоманія), зростання агресії, нервово-психічні 
захворювання, проблема відповідальності вчених за 
наслідки свої відкриттів

висновок. Глобальні проблеми різноманітні, складні, супе-
речливі. Вони тісно переплетені між собою, тому слід говорити про 
комплекс глобальних проблем.

іV. Підсумок уроку

Бесіда
1. Які з глобальних проблеми найбільше впливають на життя лю-

дей вашого регіону?
2. Що, на ваш погляд, необхідно для успішного розв’язання на-

явних проблем, у тому числі глобальних?
3. Чи можливо обмежити використання природних ресурсів за 

умов постійного демографічного зростання?
4. Як співвідносяться ідеї свободи, демократії, принципи ринко-

вої економіки з вимогами обмеження зростання виробництва та 
споживання?

5. Яким чином можуть змінюватися цінності машинної цивіліза-
ції, яка від початку була спрямована на масштабні перетворен-
ня природи?

6. Чому економічне зростання і проблема захисту довкілля супе-
речать одне одному і водночас пов’язані між собою?

7. Як ви вважаєте, чому різні суспільства по-різному реагують на 
глобальні проблеми?

8. Чи означає це, що розв’язувати ці проблеми повинні країни, 
громадяни яких більше усвідомлюють їхню небезпеку?

9. Дайте відповідь на запитання, яке прозвучало на початку уро-
ку: «Чи можлива загибель людської цивілізації через глобальні 
проблеми?»
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V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Написати твір-есе за словами американського вченого, еколога 

Лі Таболта: «Ми не успадкували Землю у своїх батьків. Ми за-
позичили її у своїх дітей».

Урок 62
Повторювально-узагальнювальний урок за темою 8 
«Духовне життя суспільства. Філософія культури»

мета: повторити, закріпити та узагальнити вивчений матеріал; 
розвивати навички та знання, набуті під час вивчення теми.

Тип уроку: урок узагальнення знань.

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання
Декілька учнів зачитують твори-есе за словами американсько-

го вченого, еколога Лі Таболта: «Ми не успадкували Землю у своїх 
батьків. Ми запозичили її у своїх дітей».

ііі. мотивація навчальної діяльності

Сьогодні на уроці ми підіб’ємо підсумки своєї роботи над те-
мою 8 «Духовне життя суспільства. Філософія культури».

іV. осНоВНА ЧАстиНА УрокУ

Бліц-опитування
1. Що являють собою основні елементи духовної сфери суспіль-

ства?
2. Що таке духовна культура? У чому виявляється її різнома-

ніття?
3. Які ознаки характеризують масову культуру на відміну від елі-

тарної?
4. У чому виявляється специфіка елітарної культури?
5. Чи згодні ви з тим, що поняття «масова культура» тотожне по-

няттю «культура низького рівня»? Відповідь аргументуйте.
6. У чому виявляються відмітні риси народної культури?
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7. Яку роль мистецтво відіграє в духовному житті суспільства?
8. У чому виявляється різноманіття й багатство духовної сфери 

суспільства?
9. Які найбільш нагальні проблеми розвитку духовної культури 

існують у сучасній Україні?
10. Яке місце в системі відносин людини й навколишнього світу по-

сідає релігія?
11. Як можна визначити співвідношення понять «духовна культу-

ра» і «релігія»?
12. Дайте загальну характеристику світових релігій.
13. Визначте місце науки в духовній сфері. Відповідь аргумен-

туйте.
14. У чому виявляється свобода та відповідальність у науці?
15. Яку роль у розвитку суспільства відіграє освіта?
16. із чого складається духовний світ особистості?

Захист учнівських проектів за темами
1. «Стан і перспективи розвитку духовної культури суспільства».
2. «Масова та елітарна культура».
3. «Народна культура».
4. «Субкультура».
5. «Контркультура».
6. «Регіональні особливості культурного життя».
7. «Молодіжна культура. Заперечення авторитетів чи прагнення 

до ідеалу?»
8. «Збереження духовної спадщини».

V. Підсумок уроку

Після проведення бліц-опитування та захисту учнівських про-
ектів учні аналізують виконану роботу.

Рефлексія проходить із питань:
1. Що ти робив сьогодні на уроці?
2. Що нового дізнався?
3. Що було для тебе найважчим?
4. Що було найбільш цікавим, незвичайним під час вивчення цієї 

теми?

Vі. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Підготувати електронну презентацію на тему «Видатні діячі 

української культури».
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Тема 9.  
філОсОфія ОсвіТи

Урок 63
Поняття «освіта». роль освіти в житті людини.  
освіта протягом життя. освіта і сталий розвиток

мета: визначити сутність поняття «освіта»; з’ясувати основні 
ознаки, функції освіти в суспільстві; визначити роль освіти в житті 
людини і суспільства; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, 
робити висновки; розширювати міжпредметні зв’язки.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
форма проведення: лекція з елементами бесіди.
епіграфи:
Освіта є найкращим заощадженням на старі літа. • Арістотель
Нам хочеться бачити учня, який вишукує знання, а не знання, • 
що наздоганяють учня. Б. Шоу
Тільки освічені люди можуть бути вільними. • Епіктетус

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання
Виступ учнів з електронною презентацією «Видатні діячі укра-

їнської культури».

ііі. мотивація навчальної діяльності

Бесіда
1. Як і звідки ми отримуємо знання?
2. Чи впливає рівень освіти людини на її життя?
3. Чи може людина в сьогоднішньому суспільстві бути неосві-

ченою?
4. Чи необхідно вчитися протягом усього життя?

іV. Вивчення нового матеріалу

Філософія й освіта �
Найважливіші функції освіти — це навчання і виховання у їх 

безперервній взаємодії. Мета будь-якої освітньої системи полягає 
у формуванні такого практичного світогляду людини, який би кра-
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ще поєднував її професійну діяльність з тими загальними світо-
глядними цінностями, які покладені в основу цієї системи. Оскіль-
ки філософія з часу свого виникнення завжди виконувала функцію 
теоретично-рефлексійного аналізу світогляду і його подальшого 
розвитку, то вона набула важливого значення і в становленні нових 
освітніх систем. Так, відомий педагог і філософ С. Гессен вважає, 
що педагогічну діяльність загалом слід розглядати як «прикладну 
філософію». Але й освіта, у свою чергу, здійснює вагомий вплив 
на філософію. У зв’язку з цим видатний американський філософ 
і педагог Джон Дьюї писав: «Коли філософська теорія байдуже ста-
виться до виховання, то вона не буде жити». Виходячи з цього, він 
розглядав результати освітньої діяльності як головний критерій іс-
тини її філософських засад, а систему освіти — як найважливіший 
засіб «покращення суспільства», розв’язання його найгостріших 
проблем.

Взаємодія між філософією і освітою завжди відігравала суттє-
ву роль у розвитку людства, що стало причиною появи такої про-
міжної дисципліни, як філософія освіти. Вона вивчає основні за-
кономірності цієї взаємодії, різні її форми. Важливо зазначити, що 
філософія освіти не обмежується аналізом лише проблем офіційно 
визнаних педагогічних установ, бо освітня діяльність включає низ-
ку інших засобів формування людини: сім’я, інші малі групи, ЗМі 
(особливо телебачення), література тощо.

Сучасна епоха поставила перед освітою, її філософськими заса-
дами принципово нові важливі проблеми. Загострення глобальних 
проблем, які дедалі більше загрожують людству, вимагає суттєвих 
змін усієї стратегії діяльності останнього, а отже, і формування то-
го нового типу практичного світогляду, який визначатиме цю стра-
тегію. У розв’язанні цього завдання, яке стало найважливішим не 
лише для сучасних мислителів, політиків, а й для людства зага-
лом, головну роль, безумовно, повинна відігравати сучасна освіта. 
Але вона вимагає суттєвого реформування на основі нової філософії 
освіти. Тому розробці філософії освіти і впровадженню її здобутків 
в освітянську практику присвячені тисячі книг як монографіч-
них, так і колективних, та десятки тисяч статей, матеріалів різних 
конференцій тощо. Предмет «філософія освіти» викладається за-
раз майже в усіх вищих педагогічних (і не лише педагогічних) на-
вчальних закладах розвинених країн. Усі ці зусилля спрямовані 
на пошук тієї сучасної парадигми нашої діяльності та механізмів її 
впровадження в сучасну освіту, яка б змогла позитивно розв’язати 
глобальні та інші актуальні проблеми людства.
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Сутність поняття «освіта» �
Освіта —це суспільна система. Будучи підсистемою суспіль-

ства, освіта має в ньому своє певне місце. Визначення місця освіти 
в суспільному устрої є складним методологічним завданням.

Виходячи з аналізу соціально-філософської думки, можна виді-
лити принаймні дві основні точки зору щодо місця освіти в суспіль-
стві, не заперечуючи існування інших позицій.

Згідно з першою точкою зору, освіта є підсистемою духовної сфе-
ри суспільства. Свідомість, як відомо, присутня в усіх сферах сус-
пільства, тому що життя суспільства — це, по суті, життя людини. 
Людина як суспільний суб’єкт вносить своє діяльнісне начало в усі 
суспільні структури. Ми можемо характеризувати її і як суб’єкта 
матеріального виробництва, і як соціального суб’єкта, і як полі-
тичного, і як суб’єкта духовного виробництва. Водночас свідомість 
неоднаково проявляється в різних сферах суспільного життя. Вона 
начебто накопичується по висхідній від матеріально-виробничої 
сфери до духовної, досягаючи в останній своєї вершини. Адже ду-
ховне життя суспільства містить у собі життя свідомості в різно-
манітних її проявах. Проте духовне життя суспільства розуміється 
не тільки як життя свідомості взагалі, але і більш конкретно, як 
спеціалізована сфера духовного виробництва в суспільстві, як сус-
пільна форма передачі духовної культури (освіта), виховання, со-
ціалізації людей (засоби масової комунікації, пропаганди) і т. ін.

Погляд на систему освіти як на особливу сферу духовного ви-
робництва дійсно дає нам право стверджувати, що освіта є під-
системою духовної сфери суспільства. Адже, як уже зазначалося, 
в процесі освіти людина долучається до духовних цінностей, осягає 
світ культури.

Разом із тим, згідно з іншою точкою зору, освіта є елементом 
матеріально-виробничої сфери. Освіта є специфічним елементом 
виробничої сфери.

Освіта виконує також функцію своєрідного генератора нових 
ідей. У процесі освіти відбувається обмін інформацією, досвідом, 
знаннями, внаслідок чого часто виникають гіпотези, які згодом 
втілюються в життя у вигляді різних концепцій.

Ці функції освіти розкриваються в рамках духовної сфери сус-
пільства. Якщо ж говорити про функціональний вплив освіти на 
інші сфери суспільного життя, то можна відзначити такі її функції.

в економічній сфері:•  функція формування професійних якостей 
працівників, функція використання економічних ресурсів для 
поліпшення соціальних умов працівників освіти, учнів і т. д.;
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У політичній сфері:•  функція прищеплення сформованих сус-
пільством правових та політичних цінностей; функція форму-
вання патріотичних переконань і т. ін.;
У соціальній сфері:•  функція формування освітніх спільнот; 
функція соціальної підтримки населення і т. д.

Поняття освіти — це процес і результат засвоєння людиною 
систематизованих знань, навичок і вмінь, розвиток розуму і по-
чуття, формування світогляду і пізнавальних процесів. Освіченою 
людину можна назвати, якщо вона володіє ідеями, принципами 
і методами, що визначають загальний підхід до розгляду різнома-
нітних фактів і явищ, має у своєму розпорядженні високий рівень 
розвинених здібностей, уміння застосовувати вивчене до якомога 
більшої кількості окремих випадків, здобула багато знань і, до того 
ж, звикла швидко і правильно міркувати.

Отже, поняття «освіта» передбачає не тільки знання, навички 
та вміння як результат навчання, а й уміння критично мислити, 
творити, оцінювати з моральних позицій все, що відбувається 
нав коло. Це процес, який нескінченно розгортається в діяльності 
й спілкуванні людини з оточенням. Досягається це шляхом залу-
чення людини до найважливіших видів діяльності.

О с в і т а  — це суспільно організований і внормований про-
цес (і його результат) постійної передачі попередніми поко-
ліннями наступним соціально значущого досвіду, що являє 
собою в онтогенетичному плані становлення особистості від-
повідно до генетичної програми і соціалізації особистості.

Освіта і сталий розвиток �
Поняття сталого розвитку в його сучасному значенні сформу-

льоване в доповіді Міжнародної комісії з навколишнього сере-
довища та розвитку (комісія Брутланд) 1987 р. Це розвиток, який 
забезпечує збалансоване розв’язання соціально-економічних за-
вдань, а також проблем сприятливого навколишнього середовища 
та природно-ресурсного потенціалу з метою задоволення потреб су-
часного та наступних поколінь людства.

Ця концепція була спочатку висунута як реакція світової спіль-
ноти на зростання загрози глобальної екологічної катастрофи, але 
з часом вона стала єдино можливою сприятливою альтернативою 
для подолання всіх інших глобальних загроз, які постали перед 
людством — ресурсної, соціальної, демографічної тощо. На Все-
світній конференції ООН із навколишнього середовища концепція 
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сталого розвитку стала базою, на якій приймалися рішення і доку-
менти й, у першу чергу, «Порядок денний на ХХі ст.».

На Всесвітньому саміті зі сталого розвитку 2002 р. було сформу-
льовано чотири принципи досягнення людством сталого розвитку:

визнання проблеми;• 
колективна відповідальність та конструктивне партнерство;• 
рішучість у спільних діях;• 
неподільність та єдність людської спільноти.• 

Запропоновані принципи, по суті, повторюють основи осві-
ти, зафіксовані у звіті «Освіта: необхідна утопія» Комісії з освіти 
ЮНЕСКО («Звіт ДЕЛОРА»). Освіта дає змогу: навчитися, пізнава-
ти, жити разом, працювати.

Таким чином, освіта є навчальним, базовим елементом транс-
формації суспільства до сталого розвитку за рахунок забезпечен-
ня особистості можливістю втілити свої уявлення про суспільство 
в життя. Саме така ключова роль освіти зафіксована в головних до-
кументах всесвітніх форумів.

С т а л и й  р о з в и т о к  — це процес розбудови держави на 
основі узгодження і гармонізації соціальної, економічної та 
екологічної складових із метою задоволення потреб сучас-
них і майбутніх поколінь. Основою сталого розвитку є пари-
тетність відносин у тріаді «людина — господарство — при-
рода». 

Сталий розвиток передбачає процес виживання і відтворення 
генофонду нації, активізацію ролі кожної окремої людини в сус-
пільстві, забезпечення її прав і свобод, збереження довкілля, фор-
мування умов для відновлення біосфери та її локальних екосистем, 
орієнтацію на зниження рівня антропогенного впливу на природне 
середовище й гармонізацію розвитку людини в природі.

Україна може забезпечити перехід до сталого розвитку ви-
ключно шляхом ефективного використання всіх видів ресурсів, 
структурно-технологічної модернізації виробництва, використан-
ня творчого потенціалу суспільства для розбудови і процвітання 
держави. Визначення шляхів забезпечення сталого розвитку дер-
жави повинно ґрунтуватися на формулюванні стратегічних цілей 
державотворення з урахуванням реалій сьогодення, тенденцій роз-
витку світового співтовариства, місця і ролі України в Європі та 
світі. ідея сталого розвитку стосується не тільки сучасності: вона 
адресована також прийдешнім поколінням.
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Цілі, принципи та завдання сталого розвитку �
Основна мета сталого розвитку України — забезпечення ди-

намічного соціально-економічного зростання, збереження якості 
навколишнього середовища, раціональне використання природно-
ресурсного потенціалу, задоволення потреб сучасних і майбутніх 
поколінь через побудову високоефективної економічної системи, 
що стимулює екологічну сталість, продуктивну працю, науково-
технічний прогрес, а також має соціальну спрямованість.

Забезпечення сталого розвитку України ґрунтується на при-
таманних державі геополітичних, географічних, демографічних, 
соціально-економічних та екологічних особливостях, з урахуван-
ням яких основними цілями сталого розвитку є:
1) економічне зростання — формування соціально-орієнтованої 

ринкової економіки, забезпечення можливостей, мотивів і га-
рантій праці громадян, якості життя, раціонального споживан-
ня матеріальних ресурсів;

2) захист довкілля — створення громадянам умов для життя 
в якісному навколишньому природному середовищі з чистим 
повітрям, землею, водою; захист і відновлення біорозмаїття, 
реалізація екологічного імперативу розвитку виробництва;

3) добробут — запровадження єдиних соціальних стандартів на 
основі науково обґрунтованих нормативів бюджетної забез-
печеності одного жителя з урахуванням регіональних особли-
востей;

4) справедливість — встановлення гарантій рівності громадян пе-
ред законом, забезпечення рівних можливостей для досягнення 
матеріального, екологічного й соціального добробуту;

5) ефективне (стале) використання природних ресурсів — створен-
ня системи гарантій раціонального використання природних 
ресурсів на основі дотримання національних інтересів країни 
та їх збереження для майбутніх поколінь;

6) стабілізація чисельності населення — формування державної 
політики з метою збільшення тривалості життя і стабілізації 
чисельності населення, надання всебічної підтримки молодим 
сім’ям, охорона материнства і дитинства;

7) освіта — забезпечення гарантій доступності для одержання осві-
ти громадян, збереження інтелектуального потенціалу  країни;

8) міжнародне співробітництво — активна співпраця з усіма краї-
нами і міжнародними організаціями з метою раціонального ви-
користання екосистем, гарантування безпечного і сприятливо-
го майбутнього.
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У центрі сталого розвитку перебуває людина, яка має право на 
здорове і повноцінне життя в гармонії з природою. Досягнення цих 
цілей вимагає зміни стереотипів цінностей, гуманізації суспільства, 
активізації соціальної політики і забезпечення соціальних гарантій 
населенню, посилення ролі об’єднань громадян, ділових і наукових 
кіл. із цією метою в галузі освіти необхідно забезпечити:
1) зміну стереотипів людини, формування нової системи ціннос-

тей, починаючи з дошкільного віку, з урахуванням самоціннос-
ті природи і людини як частини природи;

2) процес відродження і розбудови національної системи освіти як 
найважливішої ланки виховання громадян, формування бага-
товаріантної інвестиційної політики в галузі освіти;

3) формування освіченої, творчої особистості, становлення її фі-
зичного та морального здоров’я, створення державної та гро-
мадської систем забезпечення необхідною для екологічної осві-
ти і виховання населення інформацією;

4) екологізація освітнього процесу в дошкільних закладах, вихо-
вання з перших років життя гуманної, соціально-активної осо-
бистості, здатної розуміти й любити природу, дбайливо до неї 
ставитися;

5) збільшення видання літератури і наочних посібників про при-
родні багатства держави, їх збереження, примноження і раціо-
нальне використання;

6) можливість для населення отримувати знання з питань сталого 
розвитку і збереження довкілля, розвиток неформальної еколо-
гічної освіти з використанням засобів масової інформації і по-
пулярних видань;

7) підвищення соціального статусу вчителя, вдосконалення струк-
тури, змісту, форм і методів освіти.

іV. Підсумок уроку

У книзі для юнацтва «Листи про добре і прекрасне» російський 
академік, учений Д. С. Лихачов говорив: «Навчайтесь любити на-
вчатися». Вивчаючи історію, яку пройшов наш народ, ми усвідом-
люємо увесь його досвід, знання, мудрість. і можливо, навчаю-
чись любити свою історію, ми зможемо виправити наявні помилки 
і створимо для себе гідне життя, виховаємо суспільство, де всі бу-
дуть розуміти одне одного.

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.



279Тема 9. Філософія освіти. Урок 64

Урок 64
Повторювально-узагальнювальний урок за темою 9 
«Філософія освіти»

мета: повторити, закріпити та узагальнити вивчений матеріал; 
розвивати навички та знання, набуті під час вивчення теми.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. мотивація навчальної діяльності

Сьогодні на уроці ми підіб’ємо підсумки роботи над темою 9 
«Філософія освіти».

ііі. основна частина уроку

Думки мудреців
Поясніть, як ви розумієте наведені висловлювання відомих 

 людей.
Навчатися треба все життя, до останнього подиху. • Сюньцзи
Учням, щоб досягти мети, треба наздоганяти тих, хто попереду, • 
і не чекати тих, хто позаду. Арістотель
Освіта — обличчя розуму. • Кей-Кавус

Метод «Попн-формула»
Використовуючи метод «попн-формула», складіть усну допо-

відь на тему: «Навчатися ніколи не пізно».

Технологія «Попн-формули»
(Юридична технологія професора права Дейвіда Маккойда-

Мейсона з ЮАР, яка застосовується під час організації дискусій на 
уроках. Її сутність така: учень висловлює — П-позицію (тобто, по-
яснює, в чому полягає його точка зору: припустімо, ви виступаєте 
на уроці з промовою «Я вважаю, що…»); О-обґрунтування (учень 
повинен не просто зуміти пояснити свою позицію, але й довести її 
за допомогою аргументів типу «Тому, що…»); П-приклад (під час 
роз’ясненні суті своєї позиції учень наводить конкретні приклади, 
вживаючи в промові звороти типу: «Я можу довести це тим, що…»), 
Н-наслідок (висновок, який потрібно зробити в результаті обгово-
рення проблеми. Наприклад, учень каже: «У зв’язку з цим…»).

Промова триває 1–2 хв.



280 Усі уроки до курсу «Філософія». 11 клас. Профільний рівень

Установлюємо відповідність
Установіть відповідність між наведеними назвами навчальних 

закладів системи вищої освіти та рівнем акредитації, який вони 
мають.

1. інститут післядипломної освіти А іV рівень
2. Національний університет Б і рівень
3. Коледж В ііі рівень
4. Технікум Г іі рівень

Робота з документом

закон україни «Про освіту»
Стаття 30. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні

1. В Україні встановлюються такі освітні рівні:
початкова загальна освіта;• 
базова загальна середня освіта;• 
повна загальна середня освіта;• 
професійно-технічна освіта;• 
базова вища освіта;• 
повна вища освіта.• 

2. В Україні встановлюються такі освітньо-кваліфікаційні рівні:
кваліфікований робітник;• 
молодший спеціаліст;• 
бакалавр;• 
спеціаліст, магістр.• 

Положення про освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні (ступе-
неву освіту) затверджується Кабінетом Міністрів України.

стаття 35. загальна середня освіта
1. Загальна середня освіта забезпечує всебічний розвиток дитини 

як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудову підготовку, 
професійне самовизначення, формування загальнолюдської мора-
лі, засвоєння визначеного суспільними, національно-культурними 
потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і вироб-
ництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення.

2. Держава гарантує молоді право на отримання повної загаль-
ної середньої освіти і оплачує її здобуття. Повна загальна середня 
освіта в Україні є обов’язковою і може отримуватись у різних типах 
навчальних закладів.

3. За рахунок коштів підприємств, установ і організацій, бать-
ків та інших добровільних внесків можуть вводитися додаткові на-
вчальні курси понад обсяг, визначений державним стандартом для 
відповідного освітнього рівня.
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стаття 36. середні навчальні заклади
1. Основним видом середніх навчальних закладів є середня за-

гальноосвітня школа трьох ступенів: перший — початкова школа, 
що забезпечує початкову загальну освіту, другий — основна шко-
ла, що забезпечує базову загальну середню освіту, третій — старша 
школа, що забезпечує повну загальну середню освіту.

2. Школи кожного з трьох ступенів можуть функціонувати ра-
зом або самостійно.

3. Навчання у середній загальноосвітній школі починається 
з шести- або семирічного віку.

4. Школи першого ступеня у сільській місцевості створюються 
незалежно від наявної кількості учнів. Відкриття таких шкіл, а та-
кож самостійних класів у них здійснюється за рішенням місцевих 
органів державної виконавчої влади та органів місцевого самовря-
дування.

5. За рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування для задоволення освітніх потреб населен-
ня можуть створюватися навчально-виховні комплекси «дошкіль-
ний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», 
«загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний 
заклад» або об’єднання з іншими навчальними закладами, а також 
загальноосвітні навчальні заклади та групи продовженого дня.

6. Для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей створю-
ються профільні класи (з поглибленим вивченням окремих пред-
метів або початкової допрофесійної підготовки), спеціалізовані 
школи, гімназії, ліцеї, колегіуми, а також різні типи навчально-
виховних комплексів, об’єднань. Найбільш обдарованим дітям 
держава надає підтримку і заохочення (стипендії, направлення на 
навчання і стажування до провідних вітчизняних та закордонних 
освітніх, культурних центрів).

7. Для здобуття загальної середньої освіти можуть створювати-
ся вечірні (змінні) школи, а також класи, групи з очною, заочною 
формами навчання при загальноосвітніх школах.

8. Бажаючим надається право і створюються умови для приско-
реного закінчення школи, складання іспитів екстерном.

Завдання
1. Опрацюйте Закон України «Про освіту» і визначте, які устано-

ви не належать до навчальних закладів, зазначених у законі:
А автошкола;  
Б гімназія;
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В семінарія;
Г загальноосвітня школа-інтернат;
Д школа соціальної реабілітації;
Е школа психологічного розвантаження;
Ж колегіум;
З середня загальноосвітня школа.

2. Укажіть пропущене слово у наведеному висловлюванні. 
«Законом України «Про освіту» в нашій державі встановле-

но такі освітньо-кваліфікаційні рівні: кваліфікований робітник; 
молодший спеціаліст; … ; спеціаліст, магістр». (Бакалавр)

Метод «Мозковий штурм»
Спробуйте сформулювати вимоги до школи, яка б допомогла вам 

реалізувати свої права та захистити їх. Вам необхідно використати 
слова: свобода, рівність, гідність, справедливість, упевненість. До-
цільно використати Закон України «Про освіту», Конвенцію ООН 
про права дитини.

Розв’язуємо ситуацію
Використовуючи Закони України «Про освіту» та «Про загаль-

ну середню освіту» знайдіть вихід з описаних ситуацій.
1-ша ситуація. Батьки дитини, яка погано чує, використовує 

слуховий апарат, хочуть, щоб вона навчалася у звичайній школі. 
Директор відмовляється прийняти дитину, пояснюючи це пробле-
мами, які виникатимуть в учителів під час роботи з нею. Чи супе-
речить правам дитини ця відмова?

2-га ситуація. Вікторію не захотіли взяти до 10 класу рідної 
школи, тому що 9 клас вона закінчила з не найкращими оцінками. 
А це престижний ліцей, на який перетворилася школа, не влашто-
вує. Яке право порушено?

іV. Домашнє завдання

Напишіть твір-есе на тему «Для чого мені освіта?»

Урок 65
Повторювально-узагальнювальний урок  
до курсу «Філософія»

мета: повторити, закріпити й узагальнити вивчений матеріал; 
розвивати навички та знання, набуті під час вивчення курсу.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.
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хід уроку

і. організаційний момент уроку

іі. основна частина уроку

Завдання і вправи з філософії
— Що я знаю про філософію, філософів і що я про них думаю?

Це завдання можна запропонувати учням для письмової роботи 
на семінарському занятті з філософії. Для написання роботи нада-
ється не більше 20 хв.

Експрес-опитування
1. Відомий англійський фізик Кельвін заявив прихильникам вузь-

кої спеціалізації студентів: «Через незнання логіки загинуло біль-
ше кораблів, ніж через незнання навігації». Як ви вважаєте, що 
він мав на увазі? Наведіть приклади, що ілюструють його думку.

2. Як ви можете пояснити таку розбіжність між філософами: одні 
(раціоналісти) стверджують про верховенство розуму, мислення 
в житті людини, а інші (ірраціоналісти) відкидають це верхо-
венство. Здається очевидним незаперечний авторитет розуму і, 
навпаки, дивує, чому філософи вкотре намагаються заперечити 
визначальну роль розуму. Раціоналісти підтримують декартів-
ське «я мислю, отже, існую». ірраціоналістам ближчі шекспі-
рівські слова: «існує багато, друже Горацій, на світі такого, що 
й не снилося нашим мудрецям». Хто з них правий? Дайте роз-
горнуту відповідь.

3. Що означають слова Сократа: «Чим більше я знаю, тим більше 
розумію, що нічого не знаю»?

4. 1508 р. Папа Юлій II запросив Рафаеля для розпису приміщен-
ня у Ватикані. Рафаель написав чотири фрески. Серед них — 
«Афінська школа», в центрі якої художник зобразив Платона 
та Арістотеля з характерними жестами: Платон показує паль-
цем вгору, а Арістотель — на землю, немов обводить рукою на-
вколишній світ. Як ви вважаєте, який сенс закладений у жес-
тах античних мислителів? Дайте розгорнуту відповідь.

5. Порівняйте думки Ансельма Кентерберійського: «Вірю, щоб 
розуміти» і П’єра Абеляра: «Розумію, щоб вірити».

6. Декарт стверджував: «Я мислю, отже, існую». Це твердження 
має, як мінімум, два різних значення. Наведіть їх.

7. Кант стверджував: «Ми не можемо мислити щодо жодного пред-
мета інакше, як за допомогою категорій». Що він мав на увазі? 
Дайте розгорнуту відповідь.
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8. Гегель говорив: «Помилкове лише те, що абсолютизується». 
Що він мав на увазі? Прокоментуйте.

9. Одні покладають на Ф. Ніцше відповідальність за злочини фа-
шизму в ХХ ст., інші стверджують, що цей філософ не несе від-
повідальності за злодіяння фашизму. Хто з них правий? Відпо-
відь аргументуйте.

10. Зигмунд Фрейд говорив: «Кожна людина — психопат. Різниця 
між людьми в цьому сенсі полягає лише в тому, що одні знають, 
що вони психопати, а інші й не здогадуються про це». Дайте 
власну оцінку висловлюванню З. Фрейда.

11. Дайте оцінку і прокоментуйте висловлювання Л. Фейєрбаха: 
«Світ жалюгідний лише для жалюгідної людини, світ порожній 
лише для порожньої людини».

12. Прокоментуйте слова М. В. Ломоносова: «Саме розумникам… 
легко бути філософами, вивчити напам’ять три слова: «Бог так 
учинив», і це повторювати у відповідь замість усіх причин». Чи 
мав, на вашу думку, Ломоносов рацію? Прокоментуйте.

13. Прочитайте наведені висловлювання.
Розумний бачить безмежну сферу можливого. • Д. Дідро
Неосвічена людина схильна оперувати порожніми можли-• 
востями. Г. Гегель

1) Чи існує світ сам по собі, споконвічно, чи він створений і ке-
рується Богом? Який варіант відповіді ви обираєте і чому?

2) Чого у світі більше: порядку чи безладу? Дайте розгорнуту 
відповідь.

14. Дайте оцінку наведеним висловлюванням.
Усе духовне краще за будь-який продукт природи. • Г. Гегель
Природа в її простій істині є більш великою і прекрасною, • 
ніж будь-яке творіння людських рук, ніж усі ілюзії створе-
ного духу. Р. Майєр (біолог)

 Чи можливе наше мислення без застосування фундаменталь-
них категорій (матерія і рух, якість, кількість, міра, простір 
і час, можливість і дійсність, необхідність і випадковість, при-
чина і наслідок і т. ін.)? Відповідь аргументуйте, наведіть при-
клади.

15. Дуже поширеною є помилка, коли наслідок сприймають за при-
чину, а причину — за наслідок. Наведіть приклади таких по-
милок.

16. Уявіть собі легендарний корабель Тезея, який старіє і який 
увесь час доводиться ремонтувати, замінюючи прогнилі дошки. 
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Нарешті, настав момент, коли не залишилося вже жодної ста-
рої дошки. Скажіть, перед нами той самий корабель чи інший? 
Відповідь аргументуйте.

17. Чи можна вважати випадковістю відкриття Америки Колум-
бом 1495 р.? Дайте розгорнуту відповідь.

18. Дайте оцінку факту розпаду Радянського Союзу з точки зору 
категорій необхідності та випадковості.

19. Чи є форма конкретного дерева необхідною або випадковою?

20. Хто, на вашу думку, має рацію і чому?
Людина є мірилом усіх речей. • Протагор
Не треба міряти температуру суспільства, поставивши гра-• 
дусник собі під піхви. Сучасний політолог

21. Прокоментуйте.
Чи все в житті залежить від нас? Якщо ні, то якою мірою на-

ше життя залежить від нас? Дайте розгорнуту відповідь.

22. Поміркуйте над наведеними висловами.
А Відомий педагог, засновник теорії початкового навчан-

ня і. Г. Пес талоцці стверджував: «Людину формують 
 обставини».

Б Марк Аврелій радив: «Якщо не можеш змінити обстави-
ни — зміни ставлення до них».

В Л. Є. Балашов писав: «Людина здатна чогось досягти, лише 
коли виявиться сильнішою за обставини».

23. На питання «Мати чи бути?» Е. Фромм, автор однойменної кни-
ги відповів: «Бути».

А як би ви відповіли на це питання? Дайте розгорнуту від-
повідь. 

24. Хто, на вашу думку, має рацію і чому?
Як багато є на світі речей, які мені не потрібні.•  Сократ
Якщо річ не придатна для однієї мети, її можна використати • 
для іншої. Лао Цзи

25. Що мав на увазі один із семи грецьких мудреців Біант, коли 
сказав: «Життя треба розділити так, ніби жити тобі залишило-
ся і мало, і багато»? Спробуйте відновити перебіг його думок.

26. із віком час життя збільшується чи зменшується? Дайте роз-
горнуту відповідь.

27. Що (чого) ви чекаєте від життя? Дайте розгорнуту відповідь.

28. Як треба жити, щоб нам було краще? Дайте розгорнуту відпо-
відь.
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29. Прочитайте висловлювання філософів.
Платон, посилаючись на Сократа, стверджував: ««Ті, хто • 
справді відданий філософії, зайняті насправді лише одним — 
вмиранням і смертю».
Шопенгауер у книзі «Світ як воля і уявлення» (Т. 2, гл. XLI) • 
розділ про смерть починає так: «Смерть — воістину геній-
натхненник, або Мусагет філософії, тож Сократ і визначав 
останню як підготовку до смерті».
Хто з них має рацію? Дайте розгорнуту відповідь.

30. Хто, на вашу думку, має рацію і чому? Дайте розгорнуту відпо-
відь.

Кінцева точка нашого життєвого шляху — це смерть, межа • 
наших прагнень, і якщо вона вселяє в нас жах, то чи можна 
зробити хоча б один-єдиний крок, не тремтячи при цьому, як 
у лихоманці? Ліки, що застосовуються неосвіченими людь-
ми, — взагалі не думати про неї. Але яка тваринна тупість 
потрібна для того, щоб володіти такою сліпотою! Таким тіль-
ки й запрягати віслюка з хвоста… і немає нічого дивного, що 
такі люди нерідко потрапляють у пастку. Монтень
Людина вільна ні про що так мало не думає, як про смерть, • 
і її мудрість полягає в роздумі не про смерть, а про життя. 
Спіноза

31. Дайте оцінку наведеним висловлюванням.
Людство не табун коней, який треба прогодувати, а клуб, до • 
якого треба записатися. Честертон
Любов до батьківщини — прекрасна річ. Але ще більш висо-• 
ка — любов до істини. П.Чаадаєв
Я люблю свободу більше за батьківщину. • М. Мамардашвілі

32. Яка різниця між патріотизмом і націоналізмом? Наведіть при-
клади того й іншого.

33. Поясніть, чому золоте правило поведінки називають золотим?
Довідка. Негативне і позитивне формулювання золото-

го правила: «не роби іншим того, чого не хотів би, щоб роби-
ли тобі»; «поводься з іншими так, як хотів би, щоб чинили 
з  тобою».

34. Яке з наступних висловлювань можна схарактеризувати як 
окремий випадок золотого правила поведінки? Поясніть.

Людина повинна… задовольнятися таким ступенем свободи • 
щодо інших людей, яку вона дозволила б іншим людям щодо 
себе. Т. Гоббс
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Свобода полягає в праві робити все, що не шкодить іншим. • 
Б. Клаудіус
Про свободу треба судити за ступенем свободи найнижчих. • 
Дж. Неру

35. Що хотів сказати Шекспір вустами Катарини, героїні своєї 
п’єси: «Сила жінки — у її слабкості»?

36. Ф. Достоєвський у «Братах Карамазових написав: «Якщо Бога 
немає, то все дозволено». Чи стають люди кращими, чи існує 
моральний прогрес? Дайте розгорнуту відповідь.

37. Звідки у світі зло? Чи можна боротися зі злом і якщо так, то чи 
можна усунути зло взагалі? Дайте розгорнуту відповідь.

38. Як ви вважаєте: людина за своєю природою добра чи зла або не 
є ані доброю, ні злою? Дайте розгорнуту відповідь, аргументуй-
те її.

39. Дайте розгорнуту відповідь про те, як ви розумієте щастя. Що 
потрібно для того, щоб бути щасливим?

40. Деякі люди свідомо прагнуть самовдосконалення. Як ви до цьо-
го ставитесь? Чи потрібно людині вдосконалюватися? і якщо 
потрібно, то в якому напрямку?

41. Чому добрим бути добре, а злим — погано? Дайте розгорнуту 
відповідь.

42. Як ви вважаєте: доброта — рідкісне чи звичайне явище? Дайте 
розгорнуту відповідь, наведіть приклади.

43. Що таке зло в моральному сенсі? Відповідь аргументуйте, на-
ведіть приклади, що доводять вашу точку зору.

44. Прокоментуйте думки філософів.
Для Сократа добро збігається зі знанням і відсутність знання • 
є єдиним джерелом будь-якої моральної недосконалості.
Кант стверджував: «Щоб бути чесними і добрими, і навіть му-• 
дрими і доброчесними, нам не потрібні ні наука, ні філософія».

45. Як ви оцінюєте тезу «мета виправдовує засоби»? Відповідь ар-
гументуйте.

З одного боку, існує поширена думка «Мета виправдовує 
засоби» (варіант: «Для досягнення мети всі засоби придатні»). 
З другого — багато хто переконаний в тому, що «мета, для якої 
потрібні неправі кошти, не є шляхетною метою». Де правда? 
Відповідь аргументуйте.

46. Оцініть і прокоментуйте твердження героя романів Агати Кріс-
ті — Еркюля Пуаро: «Більшість із нас егоїсти, та не всі в цьому 
зізнаються».
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47. Дайте відповідь на питання: чи можна бути злим і водночас 
щасливим?

48. Чи правий автор цього твердження: «Будемо краще думати про 
людей і вони насправді стануть кращими»? Відповідь аргумен-
туйте, наведіть приклади.

49. Який зв’язок між закликом Жан-Жака Руссо «Назад, до при-
роди!» і гаслом Французької революції «Мир хатам; війна пала-
цам!»? Дайте розгорнуту відповідь.

50. Руссо називав далеке минуле золотим віком. Він критикував 
цивілізацію і прогрес. «Назад до природи!» — його заклик. На 
це Вольтер уїдливо зауважив: «Коли я слухаю Руссо, мені хо-
четься стати на коліна і бігти в ліс». Хто з них має рацію? Оці-
ніть і прокоментуйте.

51. Т. Гоббс стверджував: «Доки люди живуть без загальної влади, 
що тримає всіх їх у страху, вони перебувають у тому стані, який 
називається війною, а саме у стані війни всіх проти всіх». Чи 
правий Т. Гоббс? Оцініть і прокоментуйте.

52. Поясніть суперечність між двома твердженнями.
Будь-яка влада розбещує, а абсолютна влада розбещує абсо-• 
лютно. Невідомий автор
Узагалі влада не псує людей. Коли при владі дурні, то вони • 
псують владу. Б. Шоу

53. Куди рухається людство? До загибелі, до кращого або до чогось 
іншого?

54. Як ви поясните видиму суперечність двох тверджень:
Один розум добре, а два краще.• 
Краще один поганий генерал, ніж два хороших.• 

55. Прокоментуйте наведені твердження.
Правда добре, а щастя краще.• 
Платон мені друг, але істина дорожча.• 

56. Спробуйте пояснити: у чому подібність і відмінність між істи-
ною і правдою?

57. Як ви поясните видиму суперечність двох тверджень:
Усе пізнається в порівнянні.• 
Порівняння завжди кульгає.• 

Уроки 66–70
резервні


