Національний центр «Мала академія наук України»
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Завдання для написання есе VI Всеукраїнської олімпіади з філософії
8-9 класи
(мова написання: українська)
1. «Коли ж ми помилково думаємо, що мова — це зовнішнє убрання думок, і намагаємося
зірвати покров і проникнути всередину думки, ми уподібнюємося до дикунів, котрі
намагаються розібрати машину, дії якої вони не розуміють.»
(М. Дамміт М. «Чи може аналітична філософія мати систематичний характер
і чи повинна вона мати його?»)
2. «…публіка не має жодних підстав втручатися в особисті смаки та справи індивіда, які
стосуються тільки його.»
(Дж. Ст. Міл. «Про свободу»)
3. «… сукупність практик може бути співвіднесена з трьома… сферами: сферою панування
над речами, сферою дій щодо інших і сферою відношення до самого себе. Не можна сказати,
що ці три сфери абсолютно чужі одна одній. Зрозуміло, що панування над речами
здійснюється через ставлення до інших, а останнє завжди передбачає ставлення до самого
себе, і навпаки. Але йдеться про три осі, які мають бути проаналізовані як у їхній специфіці,
так і в їхньому зв’язку, а саме: вісь знання, вісь влади і вісь етики.»
(М. Фуко «Що таке Просвітництво?»)

10-11 класи
(мови написання: українська, англійська)
1. «Ми передаємо думки за допомогою мови тільки тією мірою, якою чітко уявляємо собі
принципи роботи мови.»
(М. Дамміт М. «Чи може аналітична філософія мати систематичний характер
і чи повинна вона мати його?»)
2. «Але ні одна особа, ані будь-яка кількість осіб не вповноважені казати іншій повнолітній
людській істоті, що вона для власного блага не повинна робити зі своїм життям те, що вона
вирішила з ним зробити.»
(Дж. Ст. Міл. «Про свободу»)
3. «… сукупність практик може бути співвіднесена з трьома… сферами: сферою панування
над речами, сферою дій щодо інших і сферою відношення до самого себе. Не можна сказати,
що ці три сфери абсолютно чужі одна одній. Зрозуміло, що панування над речами
здійснюється через ставлення до інших, а останнє завжди передбачає ставлення до самого
себе, і навпаки. Але йдеться про три осі, які мають бути проаналізовані як у їхній специфіці,
так і в їхньому зв’язку, а саме: вісь знання, вісь влади і вісь етики.»
(М. Фуко «Що таке Просвітництво?»)
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