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10. У філософії даосизму вихідне поняття “дао” позначає:
а) найперший, невимовний початок буття;
б) основу всього сущого;
в) загальний універсальний закон світобудови;
г) закон людської долі;
д) все вищеназване.

11. В якому із напрямів східної філософії стверджується, що буття – це
страждання?

а) конфуціанство; б) чарвака-локаята;
в) даосизм; г) буддизм;
д) санкх’я.

12. Філософська концепція Конфуція пов’язана, в першу чергу, з
проблематикою:

а) космологічною; б) соціальною;
в) містичною; г) гносеологічною;
д) мистецькою;

13. Спробуйте назвати ті сфери та явища сучасного життя, в яких можна
помітити впливи певних ідей давньосхідної філософії. В яких проявах це
відбувається? Як ви до того ставитесь? – Обґрунтуйте свої твердження.

14. Прокоментуйте міркування відомого культуролога ХХ ст., спираючись
на приклади із конкретних філософських шкіл Стародавньої Індії: “В Індії
ми маємо… традицію, яка є суто метафізичною за своєю сутністю; із нею
пов’язані різні способи застосування цієї чистої метафізики до деяких
похідних та вторинних галузей самої доктрини, як, скажімо, до космології
або до сфери суспільного порядку…” (Р.Генон). Спробуйте навести
положення певних філософських шкіл Стародавньої Індії, які підтверджують
дане міркування.

15. Прокоментуйте міркування того ж автора, спираючись на приклади
із конкретних філософських шкіл Стародавнього Китаю: “В Китаї ми
бачимо, як чітка границя проходить поміж метафізичною традицією, з
одного боку, та соціальною традицією… На перший погляд вони здаються
відмінними та незалежними одна від іншої, проте метафізична традиція,
представлена даосизмом, постає розвитком більш ранньої традиції, від якої
ведуть початок суспільні інститути…”. Спираючись на знання
особливостей розвитку філософської думки Стародавнього Китаю,
спробуйте навести приклади, що підтверджують думку автора.

 Використання першоджерел в опрацюванні теми

Завдання 1. Особливості східного та західного типів філософствування.
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б) типами релігій;
в) відмінностями у вихідних ціннісних та світоглядних орієнтирах;
г) відмінностями у звичаях, церемоніях, святах;
д) типами політичних систем та систем господарювання.

2. Україна за вихідними культурними традиціями та ціннісними орієнти-
рами скоріше належить:

а) до західного типу цивілізацій;
б) до східного типу цивілізацій;
в) поєднує риси західних та східних цивілізацій;
г) в історичному минулому була ближче до Сходу, в сучасній історії – до Заходу;
д) не має відношення ні до тої, ні до іншої цивілізації, являючи оригінальне
цивілізаційне утворення.

3. Східна філософія на відміну від західної:
а) є афористичною та образною за типом мислення, тяжіє до морального повчання
та настанов на духовне самовдосконалення людини;
б) культивує раціональний, логічно послідовний стиль мислення, тяжіє до
абстрактних теоретичних конструювань.

4. Для культури Стародавньої Індії була характерною наявність духов-
ного канону життя.

Так Ні
5. “Пракріті” та “Пуруша” – це поняття, що позначали початки буття:

а) у даосизмі;
б) у давньоіндійських філософських школах настика;
в) у давньоіндійській філософській школі санкх`я;
г) у філософії буддизму;
д) у давньокитайському переліку світових стихій.

6. Поясніть, який логічний зв’язок існує між ведійськими визначеннями
початків буття та вченням про сансару.

7. Давньоіндійські духовні течії та філософські школи:
а) одностайно приймали і схвалювали вчення про сансару;
б) оцінювали перевтілення людських душ як благо та запоруку їх безсмертя;
в) шукали шляхів виходу за межі сансари та подолання закону карми;
г) поділились на протилежні напрями за ознакою прийняття або неприйняття
сансари;
д) вважали вчення про сансару виключно релігійною доктриною.

8. Вислів “Правитель завжди буде правителем, слуга – слугою, батько –
батьком, а син – сином” виражає:

а) сутність закону карми;
б) сутність дії дао як універсального космічного закону;
в) зміст конфуціанського принципу “виправлення імен”;
г) сутність буддистського розуміння долі;
д) давньоіндійський поділ суспільства на касти.

9. “Нірвана” – це одне із основних понять:
а) буддизму; б) даосизму; в) синтоїзму;
г) джайнізму; д) йоги.
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ТЕМА 2

Ключові поняття та терміни

 духовний канон життя
 філософеми
 початки буття
 сансара
 карма
 брахман – атман

 світові елементи
 піднебесна країна
 дао
 інь та ян
 шляхетна людина
 виправлення імен

ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО
СХОДУ

Мета розгляду теми:
Ознайомлення із особливостями східних та західних цивілізацій

та, з допомогою такого ознайомлення, – усвідомлення своєрідності
філософії західного та східного типу, осмислення їх певної
взаємодоповнюваності, але й оригінальності; вивчення найперших
складових тих духовних універсумів, які були вибудовані допитливою
думкою давньосхідних філософських шкіл та духовних течій;
з’сування сучасного значення ідейної спадщини давньосхідної
філософії.

               План семінарського заняття (2 год.)
1. Значення проблеми співвідношення західного та східного типу
цивілізації для розуміння процесів суспільного життя та розвитку
філософії.
2. Канонічні джерела, світоглядні ідеї та філософські школи Старо-
давньої Індії.
3. Канонічні джерела, світоглядні ідеї та філософські школи Старо-
давнього Китаю.

                        Завдання, вправи, тести

1. Зміст проблеми “Схід – Захід” у сучасному суспільстві визначається:
а) відмінностями географічного та кліматичного характеру;
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ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Практикум з філософії призначений перш за все для того, щоби допомогти
всім, хто вивчає філософію (або цікавиться філософською проблематикою),
закріпити набуті у цій галузі знання та навички. З цією метою у кожній
темі сучасної типової програми з філософії подаються основні поняття
даної теми, план семінарського заняття, а також перелік тестів,
контрольних питань, завдань, проблемних питань та ситуацій. Всі такого
роду завдання покликані покращити інформативну та структурно-логічну
складові набутого філософського знання. Для того ж, щоби поглибити ці
знання та прилучити користувачів “Практикуму” до оригінальних
філософських положень, тверджень та аргументів, краще ознайомити їх
із сучасними досягненнями філософії, в кожну тему включені додаткові
підрозділи під назвою “Використання першоджерел в опрацюванні теми”.
Ці підрозділи нададуть можливість користувачам “Практикуму” увійти
в діалог із автентичною філософською думкою, відчути особливу
тональність філософських текстів, сприйняти специфічність філософської
мови та форм висловлення думки. До всіх наведених уривків та фрагментів
філософських текстів подані додаткові конкретні питання та завдання,
спрямовані на їх поглиблене осмислення, вивчення та пробудження інтересу
до особистої їх інтерпретації. Тобто вони мають на меті ініціювати у
користувачів “Практикуму” власні міркування, збудити роздуми, бажання
самостійно продовжити серйозну філософську освіту.

Наведені фрагменти філософських творів інколи подані у спрощеній,
відредагованій для кращого засвоєння студентами редакції.

“Практикум з філософії” розроблений колективом викладачів деяких
Львівських вузів під редакцією завідувача кафедри філософії Національного
університету “Львівська політехніка” доцента В.Л.Петрушенка. Перші
підрозділи всіх тем (мета розгляду теми, ключові поняття та терміни,
плани семінарських занять, контрольні питання, тести, завдання, проблемні
питання) окрім теми 17, розроблені В.Л.Петрушенком. Підрозділи
“Використання першоджерел в опрацюванні теми” виконані:
В.Л.Петрушенко -  теми 2, 4, 7, 11, 12; І.О.Даценко – тема 1;
В.Л.Петрушенко, О.А.Матюхіна – тема 3; О.П.Петрушенко, Ю.Е.Берт –
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попередніх принципів, ні одна система філософії не заперечена, а відкинуто лише
припущення, що даний принцип є конечним абсолютним визначенням”.

(Г.Гегель)
Порівняйте наведене вище положення Г.Гегеля із твердженнями

О.Шпенглера. В чому вони співпадають, а в чому протистоять одне одному?
Чи можливо розвинути їх так, щоби вони були взаємно узгоджені? Спробуйте
це зробити.

“Кожна філософія є відображенням свого і лише свого часу... Відмінність
філософських вчень полягає не в тому, що одні з них безсмертні, а інші швидкоплинні,
а в тому, що одні із них були життєвими протягом певного часу, а інші ніколи не
були життєвими. Вічні філософські істини – це ілюзія. Суттєві не вони, а людина,
яка була відображена в них. Чим повніше це відображення людини, тим більш
істинною є філософія, – в тому смислі, як ми говоримо про внутрішню істину великого
витвору мистецтва, істину, яка не залежить від обґрунтованості, від відсутності
суперечностей між окремими положеннями”.

(О.Шпенглер)
Якою мірою ви можете прийняти наведені нижче визначення типів

філософії? Який принцип їх класифікації? Чим він відрізняється від
історичного підходу та як із ним поєднується?

“Все, що ми знаємо про філософію, або що видається за таку, можна поділити
на п`ять основних видів: емпіризм, матеріалізм, скептицизм, пантеїзм та ідеалізм.
Емпіризм знає лише досвід чуттєвих сприйняттів і тому все виводить із досвіду.
Матеріалізм все пояснює із матерії, приймає матерію як щось перше, як джерело
всіх речей. Скептицизм заперечує будь-яке знання, будь-яку філософію. Пантеїзм
визначає всі речі однією і тією ж безкінечною єдністю без будь-якої відмінності...
Ідеалізм все виводить із одного духу, пояснює виникнення матерії із духу, або ж
підкорює йому матерію”.

(Ф.Шлегель)



1 6 ПРАКТИКУМ З ФІЛОСОФІЇ

абсолютною, від усього іншого незалежною цінністю, – цю чисту жадобу знання
вперше виявили греки, і завдяки цьому вони стали творцями науки”.

(В.Вільденбанд)

“І тепер, і дотепер подив спонукає людину філософствувати, до того ж спочатку
вони (давні греки) дивувались тому, що безпосередньо викликало нерозуміння, а потім
помалу змінюючись таким чином, вони задумувались над питаннями про більш
значуще... Якщо таким чином почали філософствувати, щоб позбавитись від
незнання, то, очевидно, до знання стали прямувати заради розуміння, а не заради
будь-якої вигоди... Ця наука є єдино вільною, бо вона одна існує заради самої себе”.

(Арістотель)

“Філософія починається лише там, де є особиста та політична свобода, де суб‘єкт
відносить себе до об‘єктивної волі, яку пізнає як свою особисту волю,... до загального
таким чином, в єдності з яким він отримує своє Я, свою самосвідомість. А це
присутнє не на Сході, де вищою ціллю є несвідоме занурення у субстанцію, а лише у
грецькому та германському світі”.

(Л.Фейєрбах)

Завдання 8. Історична зміна предмета філософії.
Спробуйте визначити, до яких історичних епох найбільше підходять

перераховані нижче її характеристики, аргументуйте свої твердження.
“Філософія ...назвалася або життєвою мудрістю, або наукою про принципи, або

вченням про абсолютне, або самопізнанням людського духу”.
(В.Вільденбанд)

Виділіть у наведеному нижче положенні ті чинники, що впливають на
історичні зміни філософії; наскільки ви з ними згідні?

“Філософія...є деякий культурний жанр, деякий ”голос” у розмові людства”, який
концентрується переважно на певній темі не через діалектичну необхідність, а в
результаті різноманітних подій, які відбиваються десь в цій “розмові” (нова наука,
французька революція, сучасний роман), або ж внаслідок того, що окремі геніальні
люди починають думати про щось нове..., або, може бути, внаслідок дії кількох таких
сил. Цікава зміна у філософії відбувається не тоді, коли знаходять новий спосіб
поводитися із старою проблемою, а коли з`являється новий набір проблем, а старі
починають відмирати”.

(Р.Рорті, “Філософія і дзеркало природи”)
Ознайомтесь із підходом Г.Гегеля до визначення особливостей

історичного розвитку філософії. Чи згідні ви із таким підходом? Що в ньому
видається вам найбільш правильним та цінним? Завдяки чому історія
філософії не переходить у музейні реліквії, а залишається важливою та
актуальною і в майбутньому?

“Кожна система філософії існувала необхідно і продовжує ще і тепер необхідно
існувати: ні одна з них тому не зникла, а всі вони збереглись у філософії як моменти
одного цілого... Принципи збереглись, найновіша філософія є результатом усіх
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тема 5; М.М.Одарченко – тема 6; В.Л.Петрушенко, Л.І.Мазур – тема 8;
І.А.Бруханський, І.В.Карівець, В.Л.Петрушенко, І.М.Сурмай – тема 9;
Даниляк Р.П. – тема 10; В.Л.Петрушенко, С.М.Симоненко – тема 13;
В.Л. Петрушенко, М.М. Одарченко – тема 14; В.Л. Петрушенко,
Е.Ф. Єленевський – тема 15;  В.Л.Петрушенко, М.П.Скалецький – тема 16;
О.П. Петрушенко – тема 17. У підготовці даних підрозділів частково
використані матеріали, подані О.В.Демківим, Г.Ф.Карвацькою,
Є.Г.Виноградовим.

“Практикум” призначений не лише для студентів, але й для викладачів, і
може бути корисним для підвищення ефективності проведення семінарських
занять, контрольних заходів з філософії (модульних занять, домашніх
завдань).




