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Тема 2. Лекція. Основні 

етапи розвитку філософії



Питання 

лекції:

2

 1. Генезис та становлення філософії 

стародавнього світу.

 2. Основні проблеми філософії 

середньовіччя.

 3. Характерні риси філософії Відродження.



Реферати

 Формування донаукового знання в 

філософії мілетської школи.

 Розвиток раціоналізму в філософії 

античності.

 Антропологічний поворот до людини в 

філософії античності

 Сенс буття в філософії Платона. 

 Роль Аристотеля у розвитку науки

 Роль філософів середньовіччя у розвитку 

духовності

 Філософія Відродження та сучасність
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Етапи розвитку філософїї

 філософія Стародавнього 

світу (VI в. до н. э.— Vв. н. е.); 

 середньовічна філософія 

(V—XV вв.); 

 філософія епохи 

Відродження (XV—XVI вв.); 

 философия Нового часу 

(XVII—XIX вв.) 

 сучасна філософія (XX —XXI 

вв.).
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Феномен виникнення 

філософії

Карл Ясперс:

Як могло статися, що 

оформлення філософії 

відбулося практично 

одночасно в трьох, 

абсолютно не 

пов'язаних між собою 

регіонів планети?
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Генезіс філософії

 Загадкою є одночасне 

виникнення філософії у 

трьох центрах світової 

культури у 7-8 ст. до н.е.:

 Індії

 Кітає

 в Греції (Античності)
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Технологічна революція: «вік 

заліза» змінив «бронзовий вік»

 Железний плуг дозволив 

обробити більше землі

 Виникла боротьба за 

власність

 Різка поляризація призвела 

до соціальної кризи

 Виникла потреба у відповіді 

на питання про сенс 

існування, що призвело до 

виникнення філософії і її 

соціальної функції 7



Технологічна революція

 Це не тільки залізний плуг, 

але й залізний меч

 Існуюча мораль була не 

здатна запобіганню 

знищення народів

 Світу явились філософи та 

пророки щоб надати нову 

лінію добра й зла

 Виникла проблема захисту 

людини – проблема 

гуманізму 8



Індія

 Буддизм - ідея саморозвитку, як 

умови сходження, єдності і 

спорідненості всього живого

 «Веди» збірники релігійних гімнів і 

молитов

(Близько 2500-1700 років до н. е.);

 «Упанішади»

300 бесід наставника з учнями

 (VIII-VI ст. До н. Е.)

 Широкий спектр філософських

шкіл: санкх'я, ньяя, йога,

вайшешика, міманса, веданта, 

буддизм, джайнізм, чарвака-локаята
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Сучасні відкриття, що згадуються у Ведах:

 протезування

 число хромосом

 штучне запліднення

 збільшення тривалості життя 

при космічних подорожах

 планети, які знаходяться за 

Сатурном

 ультрафіолетовий і 

інфрачервоний спектр

 ядерну зброю, 

 космічні літальні апарати
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Які знання зберігають Веди?

 Скільки тривало створення 

матеріального Всесвіту

 Особливості часових епох і 

періодів

 Чи був потоп?

 П'ять рівнів свідомості 

людини

 Чи можна зважити душу?

 Що кажуть Веди про Ісуса 

Христа?
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Людина повинна 

мати:

-«Жень» - гуманність, любовь 

до людей;

- «І» - справедливість;

- «Чи» -благонравіє;

- «Чжи» - знання;

-- вірність, щирість;

- «Сяо» - повагу до батьків, 

синівську шанобливість.

-Музика - засіб зміни поганих 

вдач

Конфуцій

(Кун Фу-цзи)

(552 / 551-479 до 

н.е.)

Розробив 

концепцію 

ідеальної людини



Учение о Дао

Дао – це природний закон (шлях) самих 

речей: кожна річ, досягши певної стадії 

розвитку перетворюється на 

протилежність. Зміна протилежностей -

загальна закономірність руху речей. 

Звідси - принцип недіяння, «великої 

природності».

Сутність дао є космічні сили інь і ян -

асиметричні протилежні (чоловіче і 

жіноче) почала: світло і темрява, 

вогонь і вода, активність - пасивність 

тощо.

Ци - матеріальна основа світу в вигляді 

дрібних частинок.



Послідовники Конфуція

Мэн-цзы: 
людина від

природи добра

Сунь-цзи:

заздрісна, 
злісна
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Висновки:

Мэн-цзи:

необхідно повне
розкриття шляхом 

освіти

Сунь-цзи:

змусити дотримуватися
ритуалу, виконувати

обов'язок
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Философия Античності: космоцентризм -

гармонія світу і людини
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Багато філософських напрямків дала людству 

античність: матеріалізм, ідеалізм, агностицизм 

2-я сторона:
чи здатна  людина 

пізнавати світ?

Ідеалізм:

первина

ідея, 

свідомість,

почуття

Объективный

(Платон, Фома 

Аквинский, 

Гегель, 

неотомизм.)

Субъек-

тивный

(Юм, Кант,  

экзистенц

иализм и 

др.)

1-я сторона основного питання філософії:

Що первинне - матеріальне або ідеальне?

Дуалізм:

рівнозначні

дві

першоосно

ви -

матеріальн

е і духовне

(Арістотель,

Декарт)

оптимізм:

людина

може 

пізнавати 

світ, 

адекватно 

його 

відображати

агностицизм:

світ 

неможливо

пізнати; 

органи чуття 

людини 

несовер-

шенни (Юм, 

Кант)

Матеріалізм

: первинна 

матерія

(Фалес, 

Геракліт

Бекон. 

Спіноза, 

Гоббс, 

Маркс, 

Енгельс і 

ін.)



Етапи Античній філософії

 Перший етап охоплює VII-V ст. до н. е. Його називають

натурфілософським, або ранньої класикою. У центрі уваги

філософів цього етапу стояли проблеми фізики (природи), 

Космосу, Всесвіту, пізнання світу.

 Другий етап охоплює V-IV ст. до н. е., і називають його

високою класикою. У цей період відбувається

антропологічний поворот в грецькій філософії - чітко

позначається тема людини в системі інших проблем.

 Третій етап в розвитку античної філософії (кінець IV ст. до 

н.е.- початок VI ст. н.е.) Називається пізньої класикою і 

присвячений проблемам моральності, культури, духовності
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Античная философия

Рання класика
(YII-Y вв. до н.е.)

Класичний
Період (висока класика)
(Y-IY вв. до н.э.)

Пізня класика

(IY вв. до н.э.-Y в.н.э. )

Мілетська школа
Фалес (624-547 гг. до н.э.)

Анаксімандр (610-547 гг. до н.э.)

Анаксімен (588-525 гг. до н.э.)

Піфагорейська школа

Піфагор (584-500 гг. до н.э.)

Элейська школа
Ксенофан (565-470 гг. до н.э.)

Парменид (540-470 гг.до.н.э.)

Зенон (490-430 гг.до н.э.)

Діалектика

Гераклита (540-480 гг.до н.э.)

Атомістичний матеріалізм

Левкип (500-440 гг. до н.э.)

Демокрит (460-370 гг. до н.э.)

Этический рационализм

Сократ (469-399 гг. до н.э.)

Объективный идеализм

Платон (460-370 гг.до н.э.)

Аристотель (384-322 гг. до н.э).

Платонова академия

Эпікурийская школа

Скептицизм

Эклектизм
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Римський період
(I до н.э. -Y вв. н.э.)

Софистика

Протогор (481-411 гг. до н.э.)

Горгий (483-373 гг. до н.э.)



Мілетська школа

 Тенденція стихійного 

матеріалізму - пошук 

природних причин явищ 

і речей.

 Пошук субстанції –

джерела, першооснові 

буття світу

 Формування моделі 

донаукового знання: 

явище А народжує 

явище В. 20



Фалес Мілетський

 Причина утворювання руху - дух 

(πνευμα - пневма) Заложіл 

теоретичні основи вчення, що має 

назву «гилозоизм»: душа розлита 

у всьому

 Запропонував вчення про 

субстанцію як джерело усього 

сущого

 Все утворюється з води шляхом її 

затвердіння / замерзання, а також 

випаровування; 21



Анаксимандр Мілетський

 Все живе породжується випаровуванням 

сонцем, коли океан википає, оголивши сушу, 

живі істоти виникають «з нагрітої води з 

землею»

 Джерелом всього сущого вважав 

 апейрон – щось безмежне і 

 нескінченне в часі,  якому 

 притаманний безперервний рух. 

 Ідея циклічного розвитку космосу: 

відбувається загибель світів та їх народження, 

усе повторюється по колу все одне і те ж». 22



Анаксимен Мілетський

 першоосновою світу він вважає необмежене, 

нескінченне повітря, з якого виникає все інше

 Завдяки розрідженню (тобто нагрівання) з 

повітря виникає вогонь, завдяки згущення 

(тобто охолодженню) - вітер, вода, земля, 

породжує вогненної природою небесні світила.

 Принципі паралелізму мікрокосму і 

макрокосму: «подібно до того як повітря у 

вигляді нашої душі скріплює нас, так дихання і 

повітря охоплюють всю Землю». 
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Левкіпп (500 — 440 pp. до н. е.) 

 Філософія Левкіппа вперше поєднує 

поняття «буття» з поняттям 

«першоелемент» у понятті про атом —

неподільну частинку, яка рухається в 

порожнечі.

 Атоми рухаються і утворюють 

найрізноманітніші речі, процеси, що 

виникають і зникають

 Люди, як і атоми, рухаються відповідно 

до свого місця в суспільному житті. 
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Демокріт (460 - 370)

 Різноманітність тіл 

обумовлена відмінністю 

порядку складання атомів.

 Етика Демокріта — це етика 

щастя — гедонізм. Метою 

життя філософ вважає гарний 

настрій, що позитивно 

впливає на якість мислення. 

 Зло і нещастя проходять з 

людиною через відсутність 

необхідного знання 
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Геракліт Ефекський (народ. 540)

 поняття логосу, яке означає 

загальний закон буття, основу 

світу, пізнання

 відкриття субстанції, він 

порівнює з вогнем.

 описав рух як перехід від 

однієї протилежності до іншої, 

як вічну зміну (образ реки, в 

яку неможливо войти двічи)

 Людська душа є проявом 

вогняного начала 26



Піфаго́р (570 - 497)
 Піфагор був першим, хто назвав 

Всесвіт «Космосом» через ту 

впорядкованість, яка йому 

притаманна.

 Початком, що об'єднує всі речі, 

виступають числові 

співвідношення, які виражають 

гармонію й порядок природи: 

«Всі речі суть числа».

 Гармонія присутня скрізь у 

Всесвіті: і в комбінації ритмів 

астрономічних тіл, і в мистецтві 

музики, яка очищує душу. 27

Гармонія між 

космічним і 

моральним порядком. 



Елейська школа

 давньогрецька філософська 

школа, що виникла в місті 

Елея на півдні Італії у 6-7 

століттях до н. е.

 Вперше був здійснений 

поділ між поняттям і тим, 

що воно позначає, виявлені  

їх суперечності, зроблено 

перший крок у розвиток 

наукового мислення
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ЗЕНОН
• Апорі́ї Зено́на — зовні 

парадоксальні міркування, які 

розкривають складність руху 

до істини.

• Зенон прагнув показати, що 

множинність і рух не можуть 

мислитися без суперечності

• Ахілл і черепаха: як мати 

справу з незскінченністю

• Стріла: як перекласти 

сутність процесу на мову 

науки



Ахілл і черепаха: 
усвідомлення нескінченного

Вони стартують одночасно, але 

при цьому точка, звідки починає 

рух черепаха, знаходиться трохи 

попереду місця старту Ахілла. 

Бігун швидко долає відстань до 

точки, звідки починала шлях 

черепаха, але за цей час 

неспішна тварина все-таки 

встигла проповзти ще трішки 

вперед. І так триває до 

нескінченності: Ахілл все ближче 

до черепахи, але ніколи не може 

наздогнати



Стріла: 

суперечності руху

Стріла завжди займає рівне 

собі місце, тобто покоїться в 

нім. І так в кожен момент 

польоту стріли вона 

знаходиться в місці, в якому 

покоїться. Отже, скільки вона 

летить — стільки нерухома. 

Адже рух не може 

утворитися з суми станів 

спокою.



Ксенофан
- заснував Елейську школу 

філософії та був учителем 

Парменіда, засновник 

критичного раціоналізму

- зробив висновок, що колись 

вода цілком покривала землю і 

саме в ній зародилося життя
Парменід
- Засновник категорії 

буття

- Роль розуму, освіти

- Душа наповнюється 

силою, коли 

зливається зі 

світовим розумом



Емпедокл
засновник теорії Глобального 

еволюціонізму, де  

розглядається дія двох 

космічних сил — Любові і 

Розбрату.  Анаксагор
• Засновник Всесвітної

школи ноології

• Розум сприймається і як 

духовна, і як матеріальна

механічна сила. Вона 

визначає порядок в світі, 

виступає як причина або

основа світової

впорядкованості.



Людина – міра усіх речей

 Протагор і софісти були 

першими, хто поставив 

в центр філософських 

досліджень людину та 

результати ії діяльності

 людина є критерій усіх 

справ, діянь, істина –

результат згоди

 успіх у справах є 

універсальною 

людською мірою знань34



Сократ (469 – 399 гг. до н.э.)

Етичний антропологізм

У центрі філософії Сократа —

людина, але він її розглядав 

насамперед як моральну 

істоту

«Пізнай себе!»

Заговори, щоб я тебе побачив

Будь таким, яким хочеш 

здаватися

Нема нічого важливішого від 

власної освіти й освіти своїх 

близьких

Чому люди, які знають як треба 

жити, діють погано?
35



РАЦІОНАЛИЗМ

СОКРАТА
 Філософія починається зі 

здивування

 Істина народжується в 

діалозі, запропанував термін 

«діалектика»

 Знання врятує світ

 Народити ідею так само 

нелегко, як народити людину

 Пізнання - нескінченно 

(«Знаю, що нічого не знаю»)

36



Платон
 Світло ідей 

управляє світом

 Ідея несе в собі три 

лики: знання, добро 

і красу

 Людина поза 

духовного світу не 

людина (образ 

печери)

 створення академії
37



Ідеї Платона

 Жити – находитися у світі ідей

 Духовна розбудова визначає соціальний тип 

людини

 Музика – засіб виховання душі: "Музика надихає 

весь світ, постачає душу крилами, сприяє польоту уяви; музика 

надає життя і веселощі всьому існуючому ... Її можна назвати 

втіленням всього прекрасного і всього піднесеного. "

 "Мислення - це мова, яку душа веде з собою. 

"Ніщо не є більш обтяжливим для мудрої людини і ніщо не 

доставляє йому більшого занепокоєння, ніж необхідність 

витрачати на дрібниці і непотрібні речі більше часу, ніж вони того 

заслуговують."
38



Арістотель

 Творець фізики і 

метафізики, логіки, етики та 

естетики бачив в роль 

науки в дослідженні 

найбільш загальних форм 

руху (законів)

 До сих пір актуальні ідеї 

Аристотеля про власність, 

«середній клас» як основу  

демократії
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Ідеї Аристотеля

Дуалізм: ідеї – копії речей, але

«форма», духовний початок,

душа – першедвигун, джерело

активності.

Мудрість – досконалість у

власному виді діяльності

Розум може бути пасивним, який

тільки відбиває світ й активним,

творчим, який створює світ

Розумова частина душі - вічна

40

Аристотель (ІV ст. 

до н. е.): 

Завдання 

філософії - аналіз 

причин речей



Епікур 
- Щастя людини через 

пізнання світу;

- Щастя досягається в 

атарксіі (життєвої 

незворушності)

- Епікуріізм - активне 

пізнавальне ставлення 

до світу, душевна 

саморегуляція, 

самоврядування

Тіт Лукрецій Кар
- принцип 

життєствердження, 

- мета філософії 

позбавити людину від 

страху загробного життя



Зенон з Кітона
Стоїцизм 

Бог - творчий вогонь 

розлитий в світі

Фаталізм: покірність 

закону, стійкість у 

випробуваннях,

байдужа незворушність 

в пізнанні

Неоплатонізм 

індивідуальна душа 

- частка світової 

душі, її призначення 

духовне 

вдосконалення

(Плотін, Порфій, 

Прокл)



ІІ питання. Основні проблеми 

філософії середньовіччя.

Періоди:

 Апологетика – захист віри (І-ІІ ст.)

(Тертуліа́н, Оріген). 

 Патристика (II–VII ст.) — сукупність

філософських доктрин християнських

мислителів (отців церкви) II–VII ст. 

(Агустин Блаженній, Иоан Дамаскин).

 Схоластика (VIII–XV ст.) — філософське

вчення, в якому поєднані релігійно-

філософські засновки з раціоналістичною

методикою та формально-логічними

проблемами (Ансельм Кентерберійський, 

Фома Аквінський). 43



СЕРЕДНЬОВИЧЧЯ - ТЕОЦЕНТРИЗМ

 Бог - вища 

мудрість

 Завдання 

філософії -

проникнення в 

задуми Бога

 наука під 

контролем релігії

 Пріоритет віри над 

розумом

 Протиставлення 

душі і тіла людини
44



Апологетика

 Креаціонизм - вчення про 

створення світу Богом з 

нічого. Бог не тотожний 

тому, що створено. Це, 

скорійш, принцип творення.

 Провіденціалізм – розуміння 

історії, як раніше 

передбаченого Богом плану 

спасіння людини.

 Пріоритет віри над розумом 

в пізнання світу 45



Тертуліан: вірую, тому що

абсурдно (credo quia absurdum est)

Ансельм Кентерберійський: 

мислення підпорядковане 

вірі, оскільки віра є його 

умовою і повинна 

випереджати. Віра -

джерело і мета, без нього 

немає справжнього 

пізнання, але віра не є 

аргументом пізнання
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Патристика (II–VII ст.) 

 Трінітологія - вчення про 

троїчності Бога в особах і 

єдиного по суті

 Есхатологія - вчення про 

кінцеву долю Всесвіту і 

людства

 Свобода волі та спасіння 

душі

 Проблема походження та 

існування зла у світі
47



Августин Блаженний (354 -430)

 Розмежування наукового знання і 

божественного одкровення

 Філософія нижче богослов'я, 

оскільки людська мудрість нижче 

божественної

 Він вважав, що Віра стоїть перед 

розумінням та наголосив «Вірую, 

щоб розуміти»

 погляди Августина Блаженного 

засновані на євангельському 

розумінні милосердної любові -

вищої форми розвитку чуттєвого 

потенціалу людини. Лиш 

приходить подібне кохання може 

надати сенс іншим проявам 

Проповедь Августина

Блаженного



Ідея гуманізму та милосерді 

погляди Августина Блаженного 

засновані на євангельському 

розумінні милосердної любові -

вищої форми розвитку 

чуттєвого потенціалу людини. 

Лиш подібна любов може 

надати сенс іншим проявам 

людини - мови і мислення

49



Погляди Августина Блаженного 

на історичний процес
Його концепція якого дана як 

вчення про двох градах - земний і 

небесний. Град земний 

заснований на любові до себе і 

персоніфікується в фігурі Каїна. 

Град небесний заснований на 

любові до Бога і 

персоніфікований в образі Авеля. 

Мета історії - порятунок людства, 

сенс - боротьба світла і темряви, 

Бога і диявола
50



Кожна людина індивідуальна і духовно 

неповторна. Людина - це душа. Але філософ 

розглядає саму сутність душі більше в 

вольовому аспекті, ніж в розумовому. Основою 

людської діяльності Августин вважає волю, що 

володіє безперечною перевагою над розумною 

діяльністю. Мислитель закликає постійно шукати 

вищу істину і сильну волю, його праці наповнені 

пристрастю і емоціями.
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Концепція психологічного 

сприйняття часу

 Ні минуле, ні майбутнє не 

мають реального існування 

- дійсне існування 

притаманне тільки 

справжньому. Минуле 

зобов'язане своїм 

існуванням нашої пам'яті, а 

майбутнє – нашої надії.
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Зло - менш досконале благо, Бог допускає 

зло, щоб у Всесвіті здійснювалося рух до 

більш високих форм досконалості

Августин Блаженний 

прагнув примирити 

віруючих людей з таким 

існуючим порядком 

звичайних речей. Він 

закликав не 

засуджувати зло, а бути 

вдячними за все існуюче 

в світі добро. 
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Схоластика (VIII–XV ст.)

 Пріоритет духовного над 

матеріальним

 Раціональне (загальне) та 

вольове (одиничне) у 

творенні богом Світу: 

боротьба реалізму та 

номіналізму

 Людина, як вище творіння 

Бога та процес творення 

самого себе, роль освіти у 

духовному розвитку 54



Іоан Скотт Эріугена (810 - 877)

 Справжня релігія повинна 

бути справжньою 

філософією - активізацією 

думки і духу

 Справжня філософія 

повинна бути релігією -

міняти життя людини на 

краще

 Авторитет народжується з 

істинного розуму
55



Полу-звір - напів-ангел, тілесне і 

духовне, дявольское і божественне



(1225 – 1274)

Ідеї Фоми Аквінського і 
його трактат під назвою 
«Сума теології» дали 
початок розвитку вчення 
томізму. Філософія 
Томаса вважається 
офіційною ідеологією 
католицизму 



Ідеї про людину

 - Людина - вища істота, його 

відрізняє розумна душа і вільна 

воля, вона відповідальна за 

свої вчинки. 

 Основа його волі - мудрість.

 Людина - вічний процес 

самотворення

 Душа має життєдійної силою

 Індивідуальність - особистісне 

з'єднання душі і тіла
58



Ідеї про людину

 Призначення людини –

удосконалення світу на 

шляхах наближення до 

ідеалу

 Як може справжнє щастя 

виникати з багатства, якщо 

для придбання багатства 

доводиться зазнати 

страждання?

 В кожній душі живе потяг до 

щастя і сенсу 59



Всесвіт - ієрархія ступенів Бога

Щоб пізнати істину, 

потрібно володіти 

високою духовністю. 

Людина повинна 

розвивати свою душу, 

наділяти її новим 

досвідом.

Пізнання - основне 

покликання розумної 

людини. Воно піднімає 

його над іншими живими 

істотами, облагороджує і 

наближає до Бога.
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Політичні погляді Фоми

Суспільство потребує управління. Правитель 

повинен зберігати мир і в своїх рішеннях 

керуватися прагненням до загального блага. 

Правитель представляє божественну волю, 

він враховує інтереси окремих груп підданих і 

дотримується їх права. Тиранія, як форма 

влади, неприпустима. Вона суперечить 

вищому задумом, сприяє виникненню 

ідолопоклонства.
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Cігер Брабанський: Бог швидше 

перводвигатель, ніж творець
Роджер Бекон:

4 перепони оволодіння істиною:

- вплив авторитету

- сталість звички (це дано від 

предків, є звичаєм)

- думка натовпу

- прикриття власного незнання 

показною мудрістю
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Розум здатний мати істинне 

знання про все суще

 істина раціонального знання може 

суперечити істині релігійного 

одкровення

 Центральним у доктрині Сігера 

Брабантського було вчення про 

єдиний, універсальний розум —

загальний для всього людства.

 розвивав ідею загального 

детермінізму. Трактати: «Про 

розумну душу», «Про необхідність 

і взаємозв'язок причин» 63



ІІІ. Характерні риси філософії 

Відродження
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ

 Гуманізм - розкріпачення 

творчих сил людини, 

антропоцентризм.

 Ренесанс - відродження 

цінностей Античності.

 Реформація - формування 

цінностей протестантизму

 Прорив в космології

 Наука про владу

 Утопічні соціальні вчення
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Гуманізм  це:

 усвідомлення життя як 

найвищої цінності

 розгляд людини не як 

засобу, а мети

 захист честі і гідності 

людини

 всебічний і гармонійний 

розвиток

 повнота самореализаціі
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Гуманістична функція філософії

 Валеологічна (захист життя та здоров'я)

 Етична (захист честі і гідності)

 Акмеологічна (досягнення найвищої крапки 

власного інтелектуального, духовного та 

фізичного розвитку)

 Освітня та виховна

 Розвиток естетичного почуття

 Катарсис, як духовне очищення

 Персоналістична (розкріття індивідуальності, 

власного «Я»)
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Данте 

Алігьери

Божественна 

комедія
Ідеалы земного удосканалення



Данте Алігьери: цитати 

• Душа людини - найбільше чудо світу. Душі 

людей, як в дзеркалах, відбиваються один в 

одному.

• Співчуття - це не почуття; скоріше, це 

благородне стан душі, готове до того, щоб 

сприйняти любов, милість і інші добродійні 

почуття.

• Любов рухає Сонце та інші зірки ...

• Сумнів доставляє мені не менше задоволення, 

ніж знання.



Мішель Монтень

 Людина повинна жити 

в гармонії з усім живим 

на землі

 Сумнів - рухова сила 

знання і науки

 Скептицизм - символ 

неспокою розуму, його 

творчих пошуків
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Франческо Петрарку

 Головне питання 

філософії - як досягти 

повної незалежності, 

самовладання і 

душевного спокою при 

постійній боротьбі з 

навколишнім світом

71



М
и

к
о

л
а

К
у
за

н
с

ьк
и

й
Д

ж
о

р
д

а
н

о
 

Б
р

у
н

о

 Всесвіт нескінченний, Земля не 

становить центр світу, природа -

одухотворений організм

взаємопов'язаних явищ, людина -

мікрокосм, єдність земного і 

божественного

 Число світів у Всесвіті нескінченно. 

Дух, душа, духовна субстанція 

наповнюють весь Всесвіт Ідея 

нестворене і споконвічності 

матерії





ІV. Основні риси розвитку 

вітчизняної філософії
• антеїзм - вкоріненость в 

практиці

• Історіософічність -

прагнення дати 

відповідь на питання: 

хто ми, куди йдемо, як 

нам будувати свою 

стратегію розвитку



митрополит 

Іларіон
сила держави в 

духовній культурі, 

богослов'я виконує 

роль духовного 

наставника

Володимир 

Мономах
Теоретична система 

світської моралі, ідея 

індивідуальної 

неповторності та оцінки 

особистості за трудовою 

творчою активністю, 

моральному змісту 

вчинків, оптимізму духу



Єпископ Кирило 

Туровський
вчення про природне 

походження розуму, 

взаємозв'язок достойного 

морального життя з 

усвідомленням сенсу буття, 

віра в розум людини, який 

здатний осягнути цілісне 

знання про світ і Бога

Митрополит

Климент Смолятич
- істині богословські можуть 

перевірятися практичними 

методами пізнання

- немає знань для обраних, є 

знання для всіх



Дякую за увагу! 

Хай щастить!


