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Вводне слово
Як опрацьовувати матеріал Хрестоматії

Сучасна вища освіта як в Україні, так і в усьому світі, зазнає суттєвих змін 
під впливом цілої низки факторів. Тут даються взнаки й соціальні чинники 
(суттєве збільшення часу на належне засвоєння професійних знань та нави-
чок), і економічні (зростання вартості вищої освіти), і науково-технічні (коло-
сальні темпи нарощування наукової інформації), і технологічні (швидкі темпи 
інформатизації суспільства). У підсумку передбачається, що вища освіта все 
більше буде передбачати активну самоосвіту, в тому числі – і у варіанті вірту-
ального навчання. 

Досвід роботи кафедри філософії національного університету «Львівська 
політехніка» свідчить про зниження ефективності традиційних форм вивчення 
філософських дисциплін, особливо у формі надання певних знань студентам 
із наступним їх поверненням викладачу на семінарських заняттях та різного 
роду контрольних заходах. Все більшої ваги та значення набувають самостійні 
роздуми студентів над духовною спадщиною людства та спроби використати 
їх для осмислення того, що відбувається у реальному житті. Йдучи назустріч 
таким тенденціям, колектив кафедри давно та у різних формах залучає сту-
дентів до роботи над фрагментами оригінальних філософських текстів, що 
подаються у такий вибірці, щоби в них були представлені провідні, найбільш 
авторитетні філософські роздуми та ідеї, тобто такі, що отримали загально-
го визнання та поширення. Попереднім виданням кафедри був «Практикум 
з філософії» (Львів, «Новий світ-2000», «Магнолія плюс», 2003), де означені 
проблеми вирішувались лише частково. Пропонована тепер Хрестоматія пря-
мо орієнтована на виконання основних завдань, що стоять перед сучасними 
студентами негуманітарних спеціальностей у сфері ознайомлення із ідейною 
спадщиною європейської філософії та її активним засвоєнням.

Оскільки Хрестоматія не є науково-дослідним виданням, її автори обирали 
тексти переважно із російськомовних видань, тільки інколи звіряючи їх із ори-
гіналами. Хрестоматія – це навчально-методичне видання, що не ставить собі 
за мету проведення наукових аналізів наведених текстів та ідей.

Використання Хрестоматії передбачає: а) активну роботу викладачів щодо 
визначення індивідуальних завдань для студентів на основі вивчення тих чи 
інших текстів; б) звернення студентів до коментуючої літератури та словників.

Виконуючи індивідуальні домашні завдання на основі опрацювання тек-
стів Хрестоматії, студентам варто врахувати надані до них рекомендації, а, 
головне, відповісти на питання та виконати вміщені тут завдання. До них мо-
жуть бути додані завдання, сформульовані викладачами, а також есе – комен-
тарі, запропоновані самими студентами.
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Структура Хрестоматії
Розділи: Античність;
  Середньовіччя;
  Відродження і Реформація;
  Новий час;
  Англійський емпіризм;
  Просвітництво;
  Німецька класична філософія;
  Сучасна некласична філософія.
До кожного із зазначених розділів подається загальний огляд суттєвих осо-

бливостей розвитку європейської філософії на даному етапі.
Окремі текстові матеріали складається із таких елементів:
1. Біографічна довідка.
2. Фрагменти творів.
3. Рекомендації до опрацювання фрагментів.
4. Питання та завдання для самостійного опрацювання текстових матеріалів.
5. Література до опрацювання текстів.
Ідея Хрестоматії, її структури та будови, її методичного супроводу 

розроблена доктором філософських наук, професором В.Л.Петрушенком. 
Ним же виконані розділи:

Одноосібно: античний скептицизм, Ансельм Кентерберійський, С.Боецій, 
Діонісій Ареопагіт, І.С.Ериугена, В.Оккам, Ф.Бекон, Х.Вольф, аналітична 
філософія (М.Шлік, Р.Карнап, А.Тарський), Л.Вітгенштейн, Е.Гуссерль, Іо-
анн Дамаскін, Р.Декарт, І.С.Ериугена, філософія неотомізму (Е.Жільсон), 
Б.Паскаль, Піфагор, софісти, Ф.Шеллінг, Л.Фейєрбах.

У співавторстві: Платон (Одарченко М.М.), стоїцизм (Саноцька Н.Я.), 
Юстин Філософ (Саноцька Н.Я.), К.С.Ф.Тертуліан (Саноцька Н.Я.), Кли-
мент Олександрійський (Саноцька Н.Я.), В.Оккам (Саноцька Н.Я.), І.Кант 
(Одарченко М.М.), Г.Гегель (Одарченко М.М.), А.Камю (Саноцька Н.Я.), 
А.Шопенгауер (Карівець І.В.), Ж.Маритен (Кадикало А.М.).

Інші розділи Хрестоматії виконали:
Геракліт Ефеський – Петрушенко О.П.; Античний атомізм – Паньків О.В.; 

Аристотель – Паньків О.В.; Августин – Берт Ю.Е.; філософія Відродження – 
Лазарович Н.В.; філософські ідеї Просвітництва – Бразуль-Брушковський Є.Г.; 
М.Лютер – Савельєв В.П.; Б.Спіноза, Г.Лейбніц – Повторева С.В.; І.Г.Фіхте 
– Одарченко М.М.; О.Конт, О.Шпенглер – Скалецький М.П.; С.Кєркегор, 
З.Фрейд – Онищук О.В.; Ж.-П.Сартр – Даниляк Р.П.; М.Гайдеггер, М.Шелер 
– Мазур Л.І.; Ф.Ніцше – Мазурик М.В.; М.Фуко, Ж.Бодрійяр, Ж.Деррида – 
Карівець І.В.


