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ВСТУП
Мета дисципліни – ознайомлення студентів з історією онтологічного обґрунтування
практичної філософії, парадигмами та основними ідеями цього обґрунтування, а також
визначення відмінностей і зв'язків між різними концепціями практичної філософії. Головна
увага приділена вивченню фундаментальних понять, ідей та концепцій онтологічної теорії та
практичної філософії.
Надання знань та ознайомлення студентів (з подальшим самостійним обмірковуванням) з
основними концептами, проблемами, теоретико-методологічними підходами і стратегіями
сучасної філософії дії та активності. Особливий акцент зроблений на роз’ясненні місця й
значення філософії дії та активності серед інших сучасних філософських дисциплін.
Розглядаються особливості концептуальних підходів та позицій.





Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати загальні уявлення про
теоретичну і практичну філософію; про специфіку філософських проблем у їхньому
стосунку до науки, релігії, мистецтва як форм духовного життя людства; про засади
критичного осмислення філософських концепцій та про основні варіанти
розв’язання філософських проблем; про сутність й типи наукової раціональності;
про загальну структуру світогляду та теоретичної і практичної діяльності людини з
метою подальшого засвоєння критеріїв для експертних оцінок та способів їх
фахового використання у різних сферах соціальної практики.
2. Вміти здійснювати аналітичну роботу; збирати та інтерпретувати наукову
інформацію, обробляючи основну літературу з практичної та теоретичної філософії,
ставити загальні цілі і основні завдання філософських досліджень; оперувати
основними складовими теоретичної і практичної філософії у повсякденному житті і
загальній соціальній практиці; полемізувати стосовно ключових філософських
проблем, обираючи обґрунтоване рішення; визначати загальні риси онтологічних,
гносеологічних, антропологічних, соціальних, культурних, правових, політичних,
мовних та історичних явищ; давати загальну оцінку стану і тенденціям розвитку
культури, орієнтуватися в її основних практиках;
3. Володіти елементарними навичками розв’язувати задачі та практичні проблеми у
процесі навчання; опрацьовувати літературу з теоретичної та практичної філософії;
обґрунтовувати цілі та напрямки досліджень з філософії, зокрема аналізувати
філософські проблеми соціальної практики, прогнозувати відповідні тенденції та
наслідки її розвитку, розробляти моделі її можливого вдосконалення; здійснювати
різні види дослідницької роботи (анотації, реферати, бібліографії) щодо тематики
теоретичної та практичної філософії; належним чином представляти результати
проведених досліджень; здійснювати комунікацію в професійному середовищі.
Анотація навчальної дисципліни: дисципліна Філософія належить до переліку
обов’язкових дисциплін та викладається у 5 семестрі бакалаврату.
Перша частина курсу «Філософія» пропонує вивчення концепції зв’язку між теоретичною і
практичною філософією, способів традиційного й сучасного розуміння предмета і деяких
основних проблем філософії в контексті політології. Тематика першої частини:
Предмет філософії. Відмінність філософії від теології, ідеології та пропаґанди. Філософські
поняття теоретичного й практичного знання, питання зв’язку цих різновидів знання.
Філософія як раціональна думка й рефлексійне ставлення до світогляду. Філософія і
самоздійснення особистості.
Початок людського способу буття у тваринному світі. Поведінковий автоматизм і
символічний перерозподіл благ. Праця і тваринний інтелект. Мова і сім’я – головні риси










людського способу буття. Вибір цінностей і поняття людської гідності. Філософське
розуміння сенсу життя.
Три парадигми в історії філософії: об’єктивізм Античності, суб’єктивізм Нового часу,
інтерсуб’єктивізм сучасності. Давньогрецький логос та істина. Філософські школи
Античності, їхні погляди на різновиди раціональності. Номіналізм, концептуалізм і реалізм –
основні теоретичні напрями за доби Середньовіччя.
Основні зміни у світогляді й філософії, що відбулися за модерної доби. Загальна
характеристика головних напрямів філософії Нового часу в стосунку до їхнього розуміння
поділу на теоретичну й практичну філософію. Новочасні концепції різновидів
раціональності. Головні риси наукової свідомості. Сучасний науковий етос. Філософські
поняття цивілізації та ґлобалізації.
Онтологія і метафізика. Модерні проекти неметафізичної онтології. Буття та ідентичність.
Об’єктивне буття й особистісна ідентичність. Суб’єктивне буття й досвід. Інтерсуб’єктивне
буття й розум. Онтологія та діалектика. Постметафізична діалектика. Онтологія та сучасна
еволюційна теорія.
Питання граничного обґрунтування знання. Досвід, логічна необхідність і очевидність.
Психофізична проблема. Прагматизм. Стосунок практичної філософії та соціальної
філософії.
Мова як предмет філософії. Стосунок експресивної та інтелектуальної функцій мови. Мовне
конституювання особистості, наративна ідентичність (за П. Рікером і Р. Рорті). Г.-Ґ. Ґадамер
про структуру мови. Невіддільність думки від мовлення. Мовна організація життєсвіту.
Національна мова й національний світ.
Друга частина дає уявлення про специфіку сучасної практичної філософії, її основні
проблеми, розкриває особливості розуміння концептуальних засад в різних варіантах
сучасної світової філософії, виясняє їх пов’язаність між собою, а також з комплексом
соціально-гуманітарного і природничо-наукового знання.
Завдання (навчальні цілі) – надати студентам базові знання про фундаментальні поняття,
методологічні засади (принципи і методи) онтології та практичної філософії, головні
парадигми онтологічного обґрунтування практичної філософії; особливості концептуальнометодологічних і теоретичних підходів сучасних філософів до філософії дії та активності.
Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістовні частини. Заняття проводяться у вигляді
лекцій, семінарів. Завершується дисципліна екзаменом.
Перша частина курсу присвячена основам і взаємозв’язку теоретичної і практичної
філософії
Друга частина курсу присвячена філософії дії та активності
Результати навчання:
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Результат навчання
Методи
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.
викладання Методи оцінювання
автономність та відповідальність)
і навчання
ККод Результат навчання
Знати:
1.1 основні поняття онтології та Лекція,
Усна доповідь, конспект

Відсоток у
підсумковій
оцінці
з
дисципліни
5

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

практичної філософії; предмет, семінар,
першоджерел, пояснення
методи,
теоретичні
основи самостійна до конспекту першоджерел,
філософії дії та активності
робота
філософське есе
(самостійне дослідження),
презентація самостійного
дослідження,
екзаменаційна робота
методологічні засади (принципи Лекція,
Усна доповідь, конспект 5
і методи) онтології та практичної семінар,
першоджерел, пояснення
філософії
основну; самостійна до конспекту першоджерел,
проблематику філософії дії та робота
філософське
есе
активності та критично її
(самостійне дослідження),
осмислювати
презентація самостійного
дослідження,
екзаменаційна робота
Лекція,
Усна доповідь, конспект 5
головні парадигми
семінар,
першоджерел, пояснення
онтологічного обґрунтування
самостійна
до конспекту першоджерел,
практичної філософії, концепції
робота
філософське
есе
та ідеї онтології та практичної
(самостійне
дослідження),
філософії, а також найважливіші
презентація самостійного
відомості про їхніх авторів;
дослідження,
застосування різних
екзаменаційна робота
методологічних принципів
розробок з філософії дії та
активності
Усна доповідь, конспект 6
першоджерел, пояснення
до конспекту першоджерел,
філософське
есе
(самостійне дослідження),
презентація самостійного
дослідження,
екзаменаційна робота
новітні типології філософії дії та Лекція,
Усна доповідь, конспект 5
активності
семінар,
першоджерел, пояснення
самостійна до конспекту першоджерел,
робота
філософське
есе
(самостійне дослідження),
презентація самостійного
дослідження,
екзаменаційна робота
особливості філософії дії та Лекція,
Усна доповідь, конспект 14
активності
семінар,
першоджерел, пояснення
самостійна до конспекту першоджерел,
робота
філософське
есе
(самостійне дослідження),
презентація самостійного
дослідження,
екзаменаційна робота
Вміти:
демонструвати
знання Лекція,
Усна доповідь, конспект 5
сучасні підходи – засади в межах
яких формується сучасна
проблематика та її
концептуальні умови, парадигми
– для застосування і розвитку
наріжних ідей

Лекція,
семінар,
самостійна
робота

спеціалізованої літератури з семінар,
онтології
та
практичної самостійна
філософії; філософії дії та робота
активності

2.2

пояснювати набуті знання з
інших навчальних дисциплін в
контексті практичної філософії;
філософії дії та активності

Лекція,
семінар,
самостійна
робота

2.3

пояснювати
варіативність
сучасних
умов
формування
теоретичної
та
практичної
філософії; філософії дії та
активності

Лекція,
семінар,
самостійна
робота

2.4

здійснювати
дослідження
наукових джерел, спираючись на
методологічні засади онтології
та
практичної
філософії;
філософії дії та активності - та
уникаючи
їх
тривіального
відтворення

Лекція,
семінар,
самостійна
робота

2.5

здійснювати
порівняльне
дослідження змістів (трьох та
більше)
альтернативних
підходів, зокрема аналізувати й
узагальнювати їхній зміст

Лекція,
семінар,
самостійна
робота

2.6

здійснювати експертну оцінку за Лекція,
науковими критеріями
семінар,
самостійна
робота

3.1

комунікація:
демонструвати
здатність
до Лекція,
вільної
комунікації
мовою семінар,
навчання;
самостійна
робота

першоджерел, пояснення
до конспекту першоджерел,
філософське
есе
(самостійне дослідження),
презентація самостійного
дослідження,
екзаменаційна робота
Усна доповідь, конспект
першоджерел, пояснення
до конспекту першоджерел,
філософське
есе
(самостійне дослідження),
презентація самостійного
дослідження,
екзаменаційна робота
Усна доповідь, конспект
першоджерел, пояснення
до конспекту першоджерел,
філософське
есе
(самостійне дослідження),
презентація самостійного
дослідження,
екзаменаційна робота
Усна доповідь, конспект
першоджерел, пояснення
до конспекту першоджерел,
філософське
есе
(самостійне дослідження),
презентація самостійного
дослідження,
екзаменаційна робота
Усна доповідь, конспект
першоджерел, пояснення
до конспекту першоджерел,
філософське
есе
(самостійне дослідження),
презентація самостійного
дослідження,
екзаменаційна робота
Усна доповідь, конспект
першоджерел, пояснення
до конспекту першоджерел,
філософське
есе
(самостійне дослідження),
презентація самостійного
дослідження,
екзаменаційна робота

10

10

5

5

5

Усна доповідь, конспект 3
першоджерел, пояснення
до конспекту першоджерел,
філософське
есе

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

(самостійне дослідження),
презентація самостійного
дослідження,
екзаменаційна робота
використовувати
знання Лекція,
Усна доповідь, конспект 3
іноземних мов для аналізу семінар,
першоджерел, пояснення
інформаційних
інтернет- самостійна до конспекту першоджерел,
ресурсів,
читання
новітньої робота
філософське
есе
літератури в підготовці до
(самостійне дослідження),
семінарських
занять
та
презентація самостійного
написання самостійних робіт;
дослідження,
екзаменаційна робота
вести
полеміку
стосовно Лекція,
Усна доповідь, конспект 3
наріжних питань практичної семінар,
першоджерел, пояснення
філософії, філософії дії та самостійна до конспекту першоджерел,
активності в умовах аудиторної робота
філософське
есе
та поза аудиторної роботи на
(самостійне дослідження),
основі володіння категоріальнопрезентація самостійного
поняттєвим апаратом даних
дослідження,
дисциплін
екзаменаційна робота
автономність
та
відповідальність:
самостійно шукати та критично Лекція,
Усна доповідь, конспект 2
опрацьовувати
літературу, семінар,
першоджерел, пояснення
вільно
володіти
методами самостійна до конспекту першоджерел,
обробки, аналізу та синтезу робота
філософське
есе
наукової інформації
(самостійне дослідження),
презентація самостійного
дослідження,
екзаменаційна робота
виконувати комплексні завдання Лекція,
Усна доповідь, конспект 5
та
професійні
обов’язки семінар,
першоджерел, пояснення
дослідника в галузі практичної самостійна до конспекту першоджерел,
та теоретичної філософії
робота
філософське
есе
(самостійне дослідження),
презентація самостійного
дослідження,
екзаменаційна робота
брати участь у роботі фахових Лекція,
Усна доповідь, конспект 4
аналітичних групах, вирішуючи семінар,
першоджерел, пояснення
типові і нестандартні задачі із самостійна до конспекту першоджерел,
всією повнотою відповідальності робота
філософське
есе
(самостійне дослідження),
презентація самостійного
дослідження,
екзаменаційна робота

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)
Результати навчання дисципліни
1
1
2
4
4
Програмні результати навчання
.1
.2
.1
.1
.2

+
+
+
7.1 Форми оцінювання студентів
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки –
результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки
та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6);
(комунікація3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60%
загальної оцінки.
Критерії оцінювання:
Усна відповідь:
3 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого
завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу.
2 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно
його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному
розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу.
Допускаються несуттєві неточності.
1 бал – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини
знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві
неточності.
0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві
помилки у відповіді.
Доповнення / дискусія:
1 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює
обговорення теми,
Конспект першоджерел:
2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними
власними зауваженнями та поясненнями.
1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень.
Самостійна робота, підсумкова письмова робота:
6 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого
завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та
додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість
проведеного дослідження / письмової роботи.
5 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно
його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному
розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу,
демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової
роботи. Допускаються несуттєві неточності.
4 балів – у цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини
знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну
навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.
3-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві
помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання):
20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно
та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого
завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та
додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість
проведеного дослідження / письмової роботи.
15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом,
вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в
основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову
літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження /
письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності.
10-6 балів – у цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє
глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на
необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.
5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві
помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі
засвоєння матеріалу з усіх двох частин і виконання самосійних робіт.
Оцінювання за формами контролю (дивись Додаток1 або 2):
b – це кількість балів за виконаний вид роботи; n – це кількість разів для виконання
(значення b та n залежать від конкретного розподілу годин кредитів на даний курс); ∑ це сума балів за вид роботи.
Види робіт

Лекція
Семінар

Експрес-опитування
Усна відповідь
Доповнення

Конспекти
першоджерел

Перелік текстів:
1. Гейзенберг
В.
О
соотношении
гуманитарного
образования, естествознания и
западной культуры // Гейзенберг
В. Шаги за горизонт. – М., 1987.
– С. 34–45.
2. Гуссерль
Э.
Кризис
европейского человечества и
философия // Культурология. ХХ
век: Антология. – М., 1995. – С.
297–330.
3.
Блюменберг
Г.
Антропологічний
підхід
до
сучасного значення риторики /
Пер. з нім. С. Кошарного // Після
філософії:
кінець
чи
трансформація? – К., 2000. – С.
375–402

Семестрова кількість балів
Min b –36 (балів) Max b – 60
(балів)
b
×n
∑
b
×n
∑
1
16
16
1
16
16
1
8
8
3
8
24
1
8
8
1
8
8
2
1
2
2
3
6

Самостійна
індивідуальна
робота

Написати есе на тему:
2
Трансформації
сучасної
епістемології. (За працями на
вибір):
1) Дамміт М. Чи може аналітична
філософія мати систематичний
характер і чи повинна вона його
мати? // Після філософії: кінець
чи
трансформація?.
–К.:
«Четверта хвиля», 2000. – С. 166189.
2) Балібар Е., Кассен Б., Ложьє С.
Праксис. Пер. з фр. Рєпа А., за
ред. Панича О., Баумейстера А. //
Європейський
словник
філософій:
Лексикон
неперекладностей. Пер. з фр. –
Том перший. – Вид. друге,
виправл. – К.: ДУХ І Літера,
2011. – 576 с. – С. 498-513.
3)Давід П. WELTANSCHAUUNG
Світогляд,
світобачення
//
Європейський
словник
філософій:
Лексикон
неперекладностей. Пер. з фр. –
Том другий. – К.: ДУХ ІЛІТЕРА,
2011. – 488 с. – С. 347-348.

Екзамен

24

1

2

2

3

6

1

24

40

1

40

Підсумкове оцінювання у формі екзамену: підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум
100 балів), яка визначається як сума балів за систематичну роботу впродовж семестру. Таким чином,
підсумкова оцінка складається із суми семестрової кількості балів та підсумкової контрольної
роботи (екзамену).
Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

90-100
75-89
60-74
60-100
0-59

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Кількість годин
Назва лекції
Семінар Самостійн
Лекції
а робота
и
Частина 1. Теоретична і практична філософія
Предмет сучасної філософії
2
Філософська антропологія. Місце філософії у
2
європейському житті
Стародавній поділ на теоретичну і практичну
2
філософію
Модерний поділ на теоретичну і практичну
2
філософію
Онтологічні засади теоретичної філософії
2
Теоретичні засади практичної філософії
2
Перехід від теоретичної філософії до практичної
2
Феноменологія і філософська герменевтика
2
Частина 2. Філософія дії та активності
Тема 1.
Стандартна теорія і концепція дії та
4
активності
Тема 2. Філософська концепція А. Меле
4
Тема 3. Філософська концепція Б. Аюна
2
Тема 4. Переосмислення традиційних філософських
4
дисциплін в контексті філософії дії та активності.
Конспекти першоджерел
Індивідуальна самостійна робота:

1
1

5
5

1

5

1

5

1
1
1
1

5
5
5
5

2

6

1
1

6
6

2

6
6
6

Підсумкова контрольна робота
ВСЬОГО

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій
– 30 год.
Семінари
– 14 год.
Самостійна робота - 76 год.

30

14

76

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
І частина
Основна: (Базова):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1976.
Блюменберг Г. Антропологічний підхід до сучасного значення риторики / Пер. з нім.
С. Кошарного // Після філософії: кінець чи трансформація? – К., 2000. – С. 375–402.
Богачов А. Блага цивілізації // Філософська думка. – № 1. – К., 2014. – С. 43–50.
Богачов А. Відкритий політичний світ – прихований демократичний етос // Філософська
думка. – № 1. – К., 2009. – С. 80–95.
Богачов А. Герменевтична істина й давньогрецький логос // Філософія освіти. – № 1. –
К., 2013. –С. 119–127.
Богачов А. Герменевтичний підхід у філософії // Філософська думка. – № 5. – К., 2013. –
С. 41–50.
Богачов А. Досвід і сенс. – К.: Дух і Літера, 2011. – С. 135–185, 267–270, 296–312.
Богачов А, Культурна ідентичність і пам’ять // Філософська думка. – № 6. – К., 2013. –
С. 22–28.
Богачов А. Сократ і наше царство свободи // Громадянське суспільство в Україні за доби
глобалізації: ціннісно-нормативне та інституційне забезпечення його розбудови. – К.,
2007. – С. 230–246.
Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. – М., 1988.
Гегель Г.В.Ф. Наука логики. В 3-х т. – Т. 1. – М., 1970. – С. 75–119 [1-е и 2-е
предисловие; Введение].
Вухтерль К. Феноменологический метод / Перев. с нем. А. Богачева// Феноменологія і
філософський метод: Щорічник Українського феноменологічного товариства, 1999 р. –
К., 2000. – С. 174–193.
Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. В 3-х т. – Т. 1. – М., 1974. – С. 84–104
[Введение].
Гейзенберг В. О соотношении гуманитарного образования, естествознания и западной
культуры // Гейзенберг В. Шаги за горизонт. – М., 1987. – С. 34–45.
Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV–XVII ст. – К., 1994.
Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Культурология. ХХ век:
Антология. – М., 1995. – С. 297–330.
Ґадамер Г.-Ґ. Риторика і герменевтика // Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод. Герменевтика ІІ /
Пер. з нім. М. Кушніра. – Т. 2. – К., 2000. – С. 248–261.
Дильтей В. Введение в науки о духе // Дильтей В. Собр. соч. в 6 тт. – Т. 1 – М., 2000. –
С. 271–278. (Або: Дильтей В. Введение в науки о духе // Зарубежная эстетика и теория
литературы ХІХ–ХХ вв.: Трактаты, ст., эссе. – М., 1977. – С. 135–142.)
Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в средние века. – Аллегро-Пресс. Долгопрудный, 1997.
Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М., 1991. – С. 51–191.
Рорти Р. Релятивизм: найденное и сделанное // Философский прагматизм Ричарда Рорти
и российский контекст. – М., 1997. – С. 11–44.
Уайтхед А.И. Избранные работы по философии. – М., 1990. – C. 272–292, 540–560
Хайдеггер М. Время картины мира // Работы и размышления разных лет. – М., 1993.
С. 135–167.
Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. – М., 1096. – С. 3–10.
Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993.
– С. 327–344.
Хёсле В. Гении философии Нового времени. – М. 1992.
Шелер М. Философское мировоззрение // Шелер М. Избранные произведения. – М.,
1994. – С. 3–14.

Додаткова:
1. Блюменберґ Г. Світ як книга / Пер. з нім. В. Єрмоленка. – К., 2005.
2. Богачов А. Мова та істина: метафізика vs. герменевтика // Вісник КНУТШ. Філософія.
Політологія. – Вип. 103. – К.: ВПЦ «КН» КНУТШ, 2011. – С. 13–18.
3. Гейзенберг В. Позитивизм, метафизика и религия // Гейзенберг В. Физика и философия.
Часть и целое. – М., 1989. С. 330–340.
4. Гильдебранд Д. фон. Что такое философия? – СПб., 1997.
5. Дильтей В. Построение исторического мира в науках о духе // Дильтей В. Соб. соч. в 6
тт. – Т. 3. – М.: Три квадрата, 2004.
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