Наукою про
зцілення душі

є філософія

Філософія (від грец. phileo - люблю і sophia мудрість) - теоретичний світогляд, вчення, яке
прагне осягнути всезагальне у світі, людині та
суспільстві.

Кремень, В. Г.
Філософія: мислителі, ідеї, концепції
[Текст] : підручник / В. Г. Кремень, В. В.
Ільїн. - К. : Книга, 2005. - 525, [2] с. Бібліогр. в тексті.

“Філософія вчить діяти, а не
говорити. Вона вимагає від
кожного жити за її законами,
щоб життя не розходилося зі
словами.
Перший
обов’язок
мудрого і перша ознака мудрості
між словом і ділом і бути зажди
самим собою .”
Сенека
Горак, Г. І.
Філософія [Текст] : курс лекцій / Г. І.
Горак ; [відп. ред. Ю. І. Шуліка]. - К. :
ВІЛБОР, 1997. - 269, [3] c. - Бібліогр.: в кінці
кожного розділу.

Рижак, Л. В.
Філософія сталого розвитку
людства [Текст] : [навч.-метод.
посібник] : рек. Вченою радою
Львівського нац. ун-ту імені Івана
Франка / Людмила Рижак ; МОН
України, Львівський нац. ун-т імені
Івана Франка. - Львів : ЛНУ імені І.
Франка, 2011. - 516, [2] с. : іл. Бібліогр.: в підрядкових примітках.

Ящук, Т. І.
Філософія історії [Текст] :
курс лекцій : навч. посіб. для
студ. ВНЗ : рек МОН України /
Т. І. Ящук. - К. : Либідь, 2004.
- 534, [2] c. : іл., табл. Бібліогр.: с. 518-535 ; Іменний
покажч.: с. 513-517.

Філософія:
Світ
людини
[Текст] : курс лекцій :
навчальний посібник / ред. В.
Г. Табачковський, М. О.
Булатов, Н. В. Хамітов [та ін.].
- К. : Либідь, 2004. - 432 с.

«Бачиш, яка наша доля, і як обертається колесо людського
життя: нині одні, завтра інші квітнуть і відцвітають; що
зветься у нас благоуспішністю, що невдачею – все
непостійне, все швидко минає і перетворюється, а тому
можна довіряти більше вітрам і письменам на воді, ніж
людському благоденствію».
Г. Богослов

Волинка, Г. І.
Філософія Стародавності і середньовіччя в
освітньому контексті [Текст] : рек. МОН України як
навч. посіб. для студентів ВНЗ / Г. І. Волинка. - К. :
Вища освіта, 2005. - 543, [1] с. - Режим доступу:
http://udpu.org.ua/library_files/400710.pdf. - Бібліогр.:
с. 528-543.

Історія середньовічної філософії
[Текст] : рек. МОН України як
навч. посіб. для студ. ВНЗ. – Львів
: Світ, 2001. – 318, [2] c.

Античная философия от Фалеса до
Сократа [Текст]. – Минск : Галаксиас,
1997. – 206, [2] с.

Sapere

aude! Май мужність користуватися власним

розумом! – таким є гасло доби Просвітництва.
Іммануїл Кант

Немецкая классическая философия второй
половины ХVІІІ- начала ХІХ века [Текст] :
[учебное пособие] : доп. Государственным
комитетом СССР по народному образованию
в качестве учеб. пособия для студ.
философских ф-тов ун-тов. – М. : Высшая
школа, 1989. – 478, [2] c.

Західна філософія Нового часу XVII-XVIII ст.
[Текст] : підруч. для студ. філософських ф-тів
вищих закладів освіти : доп. МОН України. –
Вид. 2-ге, стереотипне. – К. : Либідь, 2000. –
367, [1] c.

Кожен

народ має свою культуру, самосвідомістю

окремішності якої

постає філософія, котра розвиваючись у загальному руслі світової
філософської культури, має власну історію, усталені традиції, серед яких
чільне місце посідає звернення до внутрішнього світу людини, її духовності.

Історія української філософії [Текст] :
навч. посібник : рек. МОН України. – К. :
Україна, 2001. – 512 с.

Історія філософської думки в Україні [Текст] :
курс лекцій : доп. М-вом освіти України : навч.
посібник для студ. гуманітарних спец. вищих
закладів освіти. – К. : Вища школа : Знання, 1999.
– 543, [1] c.

Українська філософія в іменах [Текст] :
навчальний посібник : доп. МО України /
за ред. М. Ф. Тарасенка. – К. : Либідь,
1997. – 326, [2] c.

Історія української філософії [Текст] :
підруч. для студ. ВНЗ ; затв. МОН
України. – К. : Либідь, 2004. – 485, [3]
c.

Ми живемо в новий час, і перед нами стоять величезні
завдання. Безсумнівно ми здійснимо їх, якщо постараємося
зрозуміти, що і чому нас чекає попереду.
Бернард Лонерган

Философия сети интернет: школа
Бернарда Лонергана и славянский
опыт [Текст] : монография. – Луганск :
Знание, 2006. – 351, [1] с.

Человек [Текст] : мыслители прошлого и
настоящего о его жизни, смерти и бессмертии :
Древний мир-эпоха Просвещения / [редкол.:
Фролов И. Т., Буева Л. П., Григорьян Б. Т. [и.
др.] ; сост. П. С. Гуревич]]. – М. : Политиздат,
1991. – 461, [3] с.

Аристотель. Аналитики [Текст] = Anaлytika
протера, Anaлytika yetepa : первая и вторая :
пер. с греческого : [учение о силлогизме,
взгляд Аристотеля на логику] / Аристотель. –
11
Л. : Госполитиздат, 1952. – 438, [1] с.

Світ як книга [Текст] = Hans Blumenberg.
Die Lesbarkeit der Welt / Ганс Блюменберг
; пер. з німецької, передм. та коментарі
Володимира Єрмоленка. – К. : Лібра,
2005. – 543, [1] с.

Практична філософія в сучасному світі
[Текст] = Vittorio Hosle. Praktische
Philosophie in der Modernen Welt / Вітторіо
Гьосле ; пер. з ніецької Анатолія
Єрмоленка. – К. : Лібра, 2003. – 247, [1] c.

Сборник произведений [Текст]. –
Минск : ПОПУРРИ, 1998. – 462, [2] c.

Оповідач і філософ Вальтер Беньямін та його
час [Текст] = Volodyr Yermolenko. Storyteller and
Philosopher Walter Benjamin and His Age. – К. :
Критика, 2011. – 279, [1] c.

Філософсько-педагогічна концепція
П. Д. Юркевича [Текст] :
[монографія]. – К. : Центр
практичної філософії : ПАРАПАН,
2002. – 162, [1] с.

Прокопович Т. Філософські
праці [Текст] : вибране. – К.
: Дніпро, 2012. – 615, [1] c.

Сковорода Григорій: ідейна спадщина і
сучасність [Текст] : [збірка наукових праць]
/ Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди НАН
України, Переяслав-Хмельницький ДПУ
імені Григорія Сковороди ; [упоряд.С. Л.
Йосипенко, Я. М. Стратій] ; [рец. В. В. Лях,
І. В.Огородник]. – К. : [Видав. дім
"Переяслав"], 2003. – 714, [1] с.

У всякій філософській системі безумовно відбивається
настрій душі її творця.
Володимир Іванович Вернадський

Світоглядні основи соціально-філософського
дослідження ідеології: проблема критеріїв та
пріоритетів вибору [Текст] : монографія : у 2х т.. Т. 1. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС,
2009. – 917, [3] с.

“Час людського життя – мить; його сутність – вічна течія;
відчуття непевне; будова всього тіла тлінна; душа загадкова;
слова недостовірні; життя – боротьба і мандри по чужині;
посмертна слава – забуття. Але що може вивести на шлях?
Ніщо, крім філософії”.
Марк Аврелій

Філософія політики [Текст]. – К. :
Вища школа, 2005. – 154, [6] с.

Цікава філософія для дітей [Текст] : метод. посібник
для творчих педагогів і батьків дітей дошк. й
молодшого
шкільного
віку
:
схвалено
МОНмолодьспорту України. – К. : Щкільний світ,
2011. – 125, [2] с.

Унікальність

Комунікативна практична філософія :
підручник : доп. МО України / авт.
перекладів А. М. Єрмоленко. – К. :
Лібра, 1999. – 487, [1] с.

буття
людини
обумовлюється
багатством
її
духовної
культури.
Саме
вона
концентрує в собі проблеми –
питання, знахідки і сумніви, великі
прозріння й усталені істини, які
завжди мають неминучий сенс і
значення. Вічні питання філософії
актуалізують
буття
людини,
пробуджують зацікавленість і любов
до знання, до світу природи і світу
соціального
буття.
Філософська
мудрість
народжується
,
формуються і дістають розвиток
філософські
ідеї.
Завдяки
їй
здійснюється грандіозна “одіссея
людського духу”, в якій відбувається
становлення Особистості.

