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 Філософія, логіка, філософія освіти [Текст] 

: кредитно-модульний курс : навчальний 
посібник : рек. МОН України як навч. 
посібник для студ. ВНЗ / Л. І. Мозговий, І. 
В. Бичко, Р. О. Додонов [та ін.] ; МОН 
України ; за ред. Додонова Р. О., Мозгового 
Л. І. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. 
- 511, [1] c. : іл., табл. - Бібліогр.: в кінці 
кожної теми. - Авт. зазначено на звороті тит. 
арк. - ISBN 978-617-673-226-6  



 Фуркало, В. І. 

    Філософія [Текст] : навч. посібник для ВНЗ / В. І. 

Фуркало, В. С. Фуркало ; [рец. Карасевич А. О., 

Мартиненко Л. Б.] ; МОН України, Уманський ДПУ 

імені Павла Тичини, Каф. філософії та суспільних 

дисциплін. - Умань : Візаві, 2017. - 644, [1] c. : рис., 

табл., схеми. - Бібліогр.: с. 643-644.  

  

 Філософія [Текст] : навчально-методичний 

посібник для аспірантів та студентів / МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини, Кафедра філософії та 

суспільних дисциплін ; [уклад.: Лозко Г. С., 

Карасевич А. О., Запорожець М. О. ; за заг. 

ред. Г. С. Лозко]. - Умань : Візаві, 2018. - 234, 

[1] с. - Бібліогр.: с. 229-233 та в тексті.  



 Петрушенко, В. Л. 

    Філософія [Текст] : у 2-х ч. : навч. 

посібник : рек. МОН України. Ч.1 : Світова 

філософія, фундаментальні проблеми 

філософії. Ч.2 : Релігієзнавство, етика та 

естетика, логіка. / В. Л. Петрушенко. - Львів 

: Новий Cвіт-2000, 2011. - 646, [1] с. : іл. - 

(Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 646. - 

ISBN 978-966-418-123-2  
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 Сморж, Л. О. 

    Філософія [Текст] : навч. посібник : 

рек. МОН України як навч. посібник 

для студ. ВНЗ / Сморж Л. О. - Київ : 

Кондор, 2006. - 414, [1] c. - Бібліогр. в 

тексті. - ISBN 966-7982-21-1  
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Кремень, В. Г. 

    Філософія: мислителі, ідеї, 

концепції [Текст] : підручник / В. Г. 

Кремень, В. В. Ільїн. - Київ : Книга, 

2005. - 525, [2] с. - Бібліогр. в тексті. - 

ISBN 966-8314-16-6  



 Кремень, В. Г. 

    Філософія. Логос. Софія. Розум 

[Текст] : підручник для студентів ВНЗ / 

В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. - Київ : 

Книга, 2007. - 432 с. : табл. - Бібліогр. в 

тексті. - ISBN 978-966-8314-30-8  
  



 Соціально-філософські ідеї ХХ століття 

[Текст] : матеріали Всеукр. студ. конф., (м. 

Умань, 8 грудня 2010 року) / 

МОНмолодьспорту України, Уманський 

ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т філології та 

суспільствознавства [та ін.] ; [редкол.: А. 

О. Карасевич (голова), Л. Г. Лисенко, В. С. 

Фуркало]. - Умань : Жовтий О. О., 2011. - 

305, [1] с. - Бібліогр. в тексті.  
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 Косяк, В. А. 

    Людина та її тілесність у різних формах 

культури [Текст] : навч. посібник : рек. МОН 

України як навч. посібник для студ. ВНЗ / В. 

А. Косяк. - Суми : Університетська книга, 

2010. - 318, [2] c. - Бібліогр.: с. 295-318. - 

ISBN 978-966-680-512-9  

  



 
 

Феміністська філософія — підхід до філософії з 

перспективи феміністської теорії, а також використання 

філософських методів до феміністичних тем та питань. 

Передбачає переосмислення як філософських текстів, так і 

методів з метою доповнення феміністичного руху та критики 

й переоцінки ідей традиційної філософії з перспективи 

жіночого буття, репрезентації, критики андроцентрично-

сексистської парадигми. 
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 Марценюк, Т. О. 

    Чому не варто боятися фемінізму 

[Текст] / Тамара Марценюк. - Київ : 

Комора, 2018. - 325, [2] с. : табл., іл. - 

Бібліогр.: с. 321-325 та до кожного 

розділу. - ISBN 978-617-7286-34-8  



Філософія, як визначав 

Сковорода, головна мета 

людського життя, бо голова 

справ людських є дух його -

думки, серце; філософія прагне 

дати життя нашому духу, 

лицарство - серцю, ясність - 

думкам, як голові всього. Біблія 

також навчає, як облагородити 

людське серце. Тут у нього немов 

зливаються філософія і релігія. 

Сковорода, релігійний мудрець, 

був одночасно і філософом, бо за 

мету свого життя вважав лише 

відшукання істини. 





У центрі уваги філософії «мандрівного 
філософа» - релігійні і моральні проблеми. Г. 
Сковорода викладає їх мовою образів, символів, 
метафор. Методом розроблення цих проблем є 
пошук і протиставлення протилежностей, 
суперечностей, антитез. 

Для Г.Сковороди весь світ є просякненим 
протилежностями: життя - смерть,  світло - 
тінь,безглуздя - мудрість, плач – сміх, безчестя - 
слава, лютість - милість, початок - кінець тощо. 
Все у світі рухається між протилежностями у 
колі («кільці»), початком якого є відпадання від 
Бога, а кінцем - повернення до нього. 

 

Багалій, Д. І. 
    Український мандрований філософ 
Григорій Сковорода [Текст] / Д. І. Багалій. 
- Київ : Вид-во "Орій" при УКСП "Кобза", 
1992. - 472 с. : портр.  



 Чижевський, Д. І. 
    Філософія Г. С. Сковороди [Текст] / 
Дмитро Чижевський : [підготовка 
тексту й переднє слово проф. Леоніда 
Ушкалова]. - Харків : Прапор, 2004. - 
269, [3] с. : іл. - Бібліогр.: в 
підрядкових примітках. - Покажчик 
імен: с. 251268. - ISBN 966-7880-98-2  





Дякуємо за увагу! 


