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ГЛОСАРІЙ 
 
 

Словник персоналій 

 
 
Абеляр П. (1079-1142) – французький теолог, основні праці «Так і 

ні», «Історія моїх бід». 
 

Бергсон А. (1859-1941) – французький філософ, представник 
філософії життя, одна із основних робіт «Творча еволюція». 

 

Бердяєв М.О. (1874-1948) – засновник російського 
екзистенціалізму. Автор робіт: «Світогляд Достоєвського», «Російська 
ідея», «Самопізнання» – посмертно. 

 

Бовуар С. (1908-1986) – французька письменниця, драматург, 
теоретик екзистенціалізму. Твори: «Америка день за днем», «Друга 
стать», разом із Сартром «Алюзія любові». 

 

Больнов О. (1909-1991) – німецький фізик та філософ, 
продовжувач традиції філософії життя. Головні праці «Людина і 
простір», «Філософія життя». 

 

Вітгенштейн Л. (1889-1951) – австрійський логік і філософ, один із 
засновників аналітичної філософії. Твори: «Логіко-філософський 
трактат», «Філософські дослідження». 

 

Гуссерль Е. (1859-1938) – німецький філософ, засновник фено-
менології. Твори: «Філософія арифметики», «Логічні дослідження». 

 

Дільтей В. (1833-1911) – німецький філософ, представник 
філософії життя, засновник філософської герменевтики. Твори: 
«Критика історичного розуму», «Виникнення герменевтики». 

 

Дюркгейм Е. (1858-1917) – французький філософ і соціолог. 
Твори: «Самогубство», «Елементарні форми релігійного життя». 

 

Енгельс Ф. (1820-1895) – німецький філософ, економіст і військо-
вий теоретик, один із засновників марксизму. Твори: «Людвиг 
Фейєрбах і кінець класичної німецької філософії», «Діалектика 
природи», «Анти-Дюрінг», «Походження сім’ї, приватної власності і 
держави». 

 

Камю А. (1913-1960) – французький філософ, письменник, 
представник атеїстичного екзистенціалізму. Твори: «Міф про Сізіфа», 
«Бунтуюча людина» та ін. 
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Конт О. (1798-1857) – французький філософ, основоположник 
соціології і позитивізму. Твори: «Курс позитивної філософії», 
«Система позитивної політики». 

 

Мамардашвілі М.К. (1930-1990) – радянський філософ. Твори: 
«Класичний і некласичний ідеали раціональності», «Як я розумію 
філософію». 

 

Маркс К. (1818-1883) – німецький економіст, філософ, соціолог, 
засновник марксизму. Твори: «Капітал», «Злиденність філософії», 
«Святе сімейства», «Німецька ідеологія». 

 

Ніцше Ф. (1844-1900) – німецький філософ і культуролог. Твори: 
«Так казав Заратустра», «По той бік добра і зла», «Воля до влади». 

 

Ортега-і-Гасет Х. (1883-1955) – іспанський філософ, культуролог. 
Твори: «Дегуманізація мистецтва», «Повстання мас». 

 

Поппер К. (1902-1994) – австрійський філософ, соціолог. Основні 
праці: «Відкрите суспільство і його вороги», «Злиденність 
історицизму», «Логіка наукового відкриття». 

 

Рассел Б. (1872-1970) – англійський філософ і логік, громадський 
діяч. Твори: «Критичний виклад філософії Лейбніца», «Принципи 
математики», «Дослідження значення і істини», «Людське пізнання. 
Його сфери і межі», «Історія західної філософії». 

 

Сартр Ж.-П. (1905-1980) – французький філософ і драматург, один 
із засновників атеїстичного екзистенціалізму. Твори: «Уява», «Буття і 
ніщо», «Екзистенціалізм – це гуманізм», «Критика діалектичного 
розуму». 

 

Спенсер Г. (1820-1903) – англійський філософ і соціолог, пред-
ставник позитивізму. Основний твір «Система синтетичної філософії». 

 

Тейяр де Шарден П. (1881-1955) – французький філософ і теолог, 
вчений-палеонтолог. Головна праця – «Феномен людини». 

 

Фрейд З. (1856-1939) – засновник психоаналізу, австрійський 
лікар-психіатр і психолог. Твори: «Тлумачення сновидінь», «Психо-
патологія повсякденного життя», «Тотем і табу», «Я і Воно». 

 

Хайдеггер М. (1889-1976) – німецький філософ, один із 
засновників екзистенціалізму. Основна праця «Буття і час». 

 

Ясперс К. (1883-1969) – німецький філософ-екзистенціаліст. 
Твори: «Розум і екзистенція», «Філософія», «Атомна бомба і майбутнє 
людства», «Сенс і призначення історії». 


