
 



 



ВСТУП 
 

Робоча програма дисципліни  «Філософія» складена відповідно до освітньої 
програми «Фармація» другого магістерського рівня вищої освіти. 

 
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

Галузь знань 22 Охорона здоров’я 
Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація 
Освітній ступінь Магістр 

Характеристика навчальної дисципліни 
Вид Вибіркова 
Кількість кредитів ECTS 3 
Загальна кількість годин 90 
Форма підсумкового контролю Залік 

Показники навчальної дисципліни  
 денна форма навчання заочна форма навчання 
Семестр 3 3 
Кількість аудиторних годин: 36 12 

лекції 18 8 
практичні заняття 18 4 

семінарські занняття   
лабораторні заняття, год.   

Самостійна робота, год. 54 78 
Кількість тижневих аудиторних 
годин для денної форми навчання 2  

12 
Індивідуальні науково-дослідні 
завдання 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

 
 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета: розвиток загальнонаукового та філософсько-методологічного типу мислення, 
формування філософської культури студента та актуалізація професійної та національної 

свідомості майбутніх фармацевтів. 
 
        Завдання:  
- дати уявлення про специфіку філософії як важливої форми суспільної свідомості, 
історичного типу світогляду;  
- показати методологічну роль філософського знання в розумінні онтологічних, 
гносеологічних, аксіологічних і соціальних проблем буття; 
 - ознайомити з історією філософської думки, зокрема в Україні, з досягненнями сучасної 
філософії;  
- сприяти формуванню у студентів здібностей до логічного мислення, самостійного 
аналізу складних явищ суспільного життя, уміння пов'язувати загальнофілософські 
проблеми з розв'язанням завдань сучасної практики; 
- виховання активної життєвої позиції, толерантного ставлення до світу, моральної 
свідомості. 
 



 
Набуття компетентностей: 

ЗК 1. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. 
ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, вчитися і бути сучасно 
навченим. 
ЗК 10. Здатність до вибору стратегії спілкування, здатність працювати в команді та з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності. 
ЗК13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства; усвідомлення 
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідності його 
сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 
ЗК14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 
Результати навчання 

ПРН 1. Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії основаній на 
гуманістичних і етичних засадах; ідентифікувати майбутню професійну діяльність як 
соціально значущу для здоров’я людини. 
ПРН 2. Володіти комунікативними навичками на рівні вільного спілкування в 
професійному середовищі й громадській сфері щодо проблем фармацевтичної галузі. 
ПРН 6. Позиціонувати свою професійну діяльність та особистісні якості на 
фармацевтичному ринку праці; формулювати цілі власної діяльності з урахування 
суспільних і виробничих інтересів. 
 

 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Філософія як світогляд, її призначення, зміст та функції в суспільстві. 

 
Джерела філософії. Філософія – одвічна активно-діяльна любов людини до 

мудрості. Різноманітність уявлень про мудрість. Філософія як форма суспільної 
свідомості. Предмет і функції філософії. Предмет, функції ти завдання етики та естетики 
як розділів філософії. 
 Пізнавальна функція філософії. Практичне і пізнавальне ставлення людини до світу 
і до самої себе як предмет філософського пізнання. Специфіка філософського знання. 
Пізнавальна діяльність філософії та її мета. Науковість і філософічність науки. 
Філософічність етики та естетики. 
 Світоглядна функція філософії. Світогляд як теоретичне ставлення до сущого з 
позицій належного. Структура світогляду. Світовідчуття, світосприйняття, 
світорозуміння. Типологія світогляду: наївний реалізм, міфологія, релігія, філософія. 
Основні світоглядні проблеми філософії, її сутність, специфіка і взаємозв`язок. 
Протилежність і єдність матеріалізму та ідеалізму. 
  Методологічна функція філософії. Науковий метод, як усвідомлений людиною 
спосіб пізнання і практичної діяльності, що адекватний природі реальності. Методологія 
та її різновиди. Філософія, як теорія і методологія. Діалектика і метафізика, їх 
співвідношення. Різноманітність історичних форм метафізики і діалектики. 
 Культурно-виховна функція філософії. Філософія – квінтесенція духовної культури 
людства. Значення філософії у культурному становленні та розвитку людини. Філософія, 
як “історична епоха, схоплена думкою” (Гегель). Духовний досвід філософії етики та 



естетики, етики та естетики в усвідомленні одвічних проблем життя і смерті, добра і зла, 
смислу людського буття, щастя і нещастя, цінності людського буття. 
 Гуманістична орієнтація філософії, етики та естетики і пошук засобів дійсного 
утвердження гуманізму. 
 

Тема 2. Філософія стародавнього світу. 
 
 Історія філософії, як сходження до вершин людського самопізнання. Єдність і 
різноманітність історико-філософського процесу. Історичні зміни предмета філософії. 
 Стародавня філософія, як зародок і колиска всіх наступних типів філософії. 
Людина – змістовне ядро всіх проблем стародавньої філософії. Проблема позбавлення 
людини страждань у філософії Стародавньої Індії. Категорія “дао” у давньо-китайській 
філософії – фіксація закономірної основи людських пошуків щастя. Учення Конфуція про 
людину: проблеми самоконтролю, самоврядування, “культуризації” внутрішнього життя. 
Філософія стародавньої Індії. Веданта, червака. Мудрість, як безпосереднє джерело щастя 
у тлумаченні античної філософії. Морально-етична проблематика у творчості Сократа, 
Демокрита, Платона, Аристотеля, Епікура. Космоцентризм античної філософії. Проблема 
буття в античній філософії. Зародження єтики та естетики в межах філософії 
стародавнього світу. Етична та естетична спадщина стародавньої філософії. 
 

Тема 3. Філософія середньвічного світу та Відродження. 
 
Нові умови розвитку філософії. Від політеїзму до монотеїзму. Патристика. Релігійний 
характер філософських пошуків. Містика і схоластика. Теологія і теософія. Гріх, спокуття 
і спасіння людини, як предмет філософських розумінь і вірувань. Проблема 
співвідношення віри і знання, цінностей земного життя і християнського милосердя. 
Основні регіони розвитку середньорічної філософії. Західна Європа, Візантія, 
мусульманський Схід .Вчення Фоми Аквінського про єдність души та тіла, про діоїстість 
істоти, про співвідношення філософії, релігії, науки. Філософія епохи Відродження. 
Основний зміст епохи і його відбиття у філософському антропоцентризмі. Геліоцентризм, 
патеїзм. Антропоцентризм. Проблема людської особистості у гуманістичній філософській 
традиції епохи Відродження. Філософія Реформації. Філософія епохи Відродження. 
Основний зміст епохи і його відбиття у філософському антропоцентризмі. Геліоцентризм, 
патеїзм. Антропоцентризм. Геліоцентризм і вчення про нескінченнісь Всесвіту. Проблема 
людської особистості у гуманістичній філософській традиції епохи Відродження. 
Філософія Реформації (М.Лютер, Ж.Кальвін).  
Особливості етичних та естетичних поглядів доби середніх віків та Відродження. 

Особливості та християнський характер філософії Київської Русі. 
 

Тема 4. Европейська та українська філософія Нового часу. 
 

Якісно нова спрямованість філософії в епоху ранніх буржуазних революцій у 
Європі. Критика середньорічної схоластики і містики, пошуки продуктивного методу 
пізнання. Сенсуалізм і раціоналізм, як альтернативні засади пізнавального 
процесу.Наукова революція ХУІ Іст. Та проблема методу пізнання в філософії (Ф.Бекон, 
Р.Декарт). Новий соціальний ідеал у філософії Просвітительства. Створення 
механістично-матеріалістичної картини світу. Проблема свободи людини і шляхів її 
соціального звільнення у філософії французького матеріалізму ХVIII ст. 

   Класична німецька філософія. Моральний смисл обмеження людського розуму і 
розширення віри у філософії Канта. Активна самодіяльність людського духу – наскрізна 
тема німецького ідеалізму (Фіхте). Ідеалістична діалектика розвитку світу і людини, як 



основне досягнення гегелівської філософії. Гуманістичний зміст антропологічного 
матеріалізму Фейєрбаха. Критика релігії та ідеалізму у філософії Фейєрбаха. 

Відчуження: його походження, різновиди й сутність. Шляхи подолання людського 
відчуження. Проблема свободи і цілісного розвитку людини. Сутність матеріалістичного 
розуміння історії. Історія і передісторія. Нова концепція соціально-історичної практики і 
суспільної свідомості. 

Подальша розробка Леніним проблем філософії. Учення про матерію, свідомість, 
пізнання, діалекту. Філософська розробка соціальної проблематики.  
Вчення Фейєрбаха про сутність людини. 

Розвиток філософської думки в Україні у ХІІІ–ХVІІІ ст. Києво-Могилянська 
академія, як осередок розвитку філософії в Україні. Моральна філософія ХVII ст. і 
бачення нею шляхів досягнення людського щастя. Проблема людини у філософських 
роздумах Сковороди. Ідея “сродної праці”. 

Проблема звільнення людини і нації у творах мислителів Кирило-Мефодіївського 
братства. Філософські ідеї Т.Г. Шевченка. Розробка антропологічного принципу та ідея 
суспільного прогресу у творчості Франка, Драгоманова, Лесі Українки, Грушевського.  

Розвиток етичних та естетичних ідей в філософії нового часу. 
 

Тема 5. Сучасна світова та Українська філософія. 
 

Джерела і дві лінії розвитку російської філософії – релігійно-ідеалістична і 
революційно-демократична. Антропоцентризм російської філософії. Історіософська 
проблематика. Історична доля і світова роль Росії – наскрізна тема роздумів російських 
філософів. Ідея всеєдності. Моральна спрямованість, життєво-практична орієнтація 
російської філософії, її тісний зв`язок з публіцистикою і художньою літературою. 

Західна філософія у ХХ ст. Проблема несвідомого та ірраціонального (Ніцше, 
Бергсон, Фрейд).Філософські проблеми психоагілізу. Позитивізм і його різновиди. 
Сцієнтизм і антисцієнтизм.Екзістенційна філософія та її різновиди. Проблема сутності й 
існування, відчуження і свободи, життя і смерті у філософії екзистенціалізму (Хайдеггер, 
Камю, Сартр). Еволюція релігійної філософії (Веттер, Жільсон, Барт). Сучасні тенденції 
розвитку естетики. 

Подальший розвиток філософської думки в Україні. 
 

Тема 6. Онтологія 
 

Людина, як перша реальність для людини. Світ, як всеохоплююча реальність. 
Єдність природи, суспільства і людини, матеріального буття і людського духу. Практичні 
витоки людського поділу реальності на об`єктивну і суб`єктивну. Реальність буття і 
небуття. Матерія і рух. Рух, як взаємодія всього з усім. Різноманітність форм руху, 
пізнаваних наукою, і проблема їх класифікації. Класифікація форм руху і кваліфікація 
наук. Рух і саморух. Людська діяльність, як особливий спосіб саморуху об`єктивної та 
суб`єктивної реальності. Вимушена (невільна) діяльність, відчужена діяльність, 
самодіяльність. Творчість. Види творчості та їхня специфіка. 

Простір і час, як іманентні форми саморуху об`єктивної реальності, людської 
практики, споглядання і свідомості. Сучасні філософські уявлення про простір і час. 
Поняття історичного і соціального простору і часу. Проблема єдності і багатоманітності 
реальності. 

Знання, як спосіб існування людської свідомості. Предметний характер знання. 
Свідомість людини, як діалектичне співвідношення об`єктивної і суб`єктивної реальності, 
як духовний спосіб орієнтації людини у реальності буття, що розвивається. Усвідомлення 
проблеми походження, розвитку і сутності свідомості. Від поняття «душа» до 
філософської категорії «свідомість». Теоретичні підсумки і практичні результати 



матеріалістичної та ідеалістичної розробок проблеми свідомості. Свідомість і 
самосвідомість. Філософська рефлексія. Свідоме, підсвідоме, несвідоме. Свідомість та 
інтуїція. Активність свідомості. Загадкові й такі, що не мають наукового пояснення, 
явища людської свідомості і психіки. Естетична свідомість та її структура. 

Загальні ознаки і людський критерій розвитку. Прогрес і регрес. Принципи, закони 
і категорії філософії. Принципи діалектики: загального зв`язку, розвитку, детермінізму, 
історизму, системності, цілісності. Категорії діалектики: причини і наслідок, одиничне і 
загальне, необхідність і випадковість, сутність і явище, форма і зміст, можливість і 
дійсність, частина і ціле, елемент і система. 

Основні закони діалектики: взаємного проникнення протилежностей; взаємного 
переходу кількості і якості; заперечення заперечення. Різноманітність історичних форм 
діалектики та її філософських антиподів – софістики, еклектики, метафізики. 
 

Тема 7. Гносеологія. 
 

Загальний зміст і форми пізнавальної діяльності. Проблема визначення меж 
людського пізнання і самопізнання. Зростання і поглиблення знань, як результат 
пізнавальної діяльності. Свідомість, як діалектична єдність знання і пізнання. Перехід від 
незнання до знання й від нього – до нового знання, як основний зміст пізнавальної 
діяльності людини. 

Об`єктивна реальність і об`єкт пізнання. Неподільність об’єкта й суб’єкта у 
пізнавальному процесі. Матеріалістичне та ідеалістичне розуміння об`єкта і суб`єкта 
пізнання. Чуттєве споглядання, понятійне (категорійне) мислення, практика: характер їх 
співвідношення. Сенсуалізм, раціоналізм і практицизм, як альтернативи науково-
філософському розумінню сутності пізнавального процесу. 

Істина, як відповідність пізнання і пізнаваного. Характеристики істини. Істина, як 
процес, результат і передумова перманентного розвитку пізнавального процесу. 
Догматизм і релятивізм, як результат неадекватного (недіалектичного) розуміння пізнання 
розвитку. Критерії істини. Спосіб пізнавальної діяльності та його будова. Метод, як 
усвідомлений спосіб пізнавальної діяльності. Співвідношення спеціальних і загальних 
методів. 

Емпіричне, теоретичне, експериментальне дослідження і відповідні їм методи. 
Методи і методики. Методи і методологія. Методологічний арсенал науки. Філософія і 
методологія науки. 
Загальні ознаки науки: наявність предмета, понятійний і категорійний апарат, засоби і 
методи розв’язання наукових проблем, системність та істинність знань. Специфіка 
пізнавальної діяльності у природознавстві, суспільствознавстві і технічних науках. 
Евристичний потенціал наукової методології. 
Особливості художнього пізнання. 
 

Тема 8. Антропологія. 
 

Філософська концепція людини – основа наук про людину. Сутність людини. 
Праця і мова – фактори становлення і розвитку людини. Праця і соціальне в людині. 
Особа і суспільство. Індивід, індивідуальність, особистість. Типологія особи. Відлучення 
людини і шляхи його подолання. Діалектика взаємодії людини і суспільства. Права і 
свободи як критерій суспільного прогресу. Самореалізація особи в економічній, 
соціально-політичній і духовній сферах суспільного життя. Сенс життя людини. 
Самоцінність людського життя. Проблема людського щастя. Аморальність використання 
людини як засобу. 

Проблема життя та смерті в філософії. Особистість як продукт соціального 
середовища. Людське буття як “співбуття”. Проблема людської “самості”. 



 
Тема 9. Соціальна філософія та філософія культури. 

 
Природні передумови, матеріальні та духовні засади людського життя. Стадність, 

спільність і суспільність. Суспільне виробництво людини. Співвідношення продукування 
речей, ідей і людей. Матеріальне і духовне виробництво. Продуктивні сили суспільства, їх 
будова і склад. Людина, як продуктивна сила суспільства. Єдність живої і нагромадженої 
праці. Виробничі відносини. Форми власності, форми організації й управління 
виробництвом. Виробництво, обмін, розподіл і споживання. Спосіб матеріального 
виробництва, як конкретно-історичний тип діалектичної єдності і технологічного та 
економічного способів виробництва. Потреби, інтереси і цілі людей як мотивації 
матеріального і духовного виробництва. 

Економічна, соціальна і духовна сфери життя людей. Соціальна структура 
суспільства. Історичні форми спільності людей. Суспільна свідомість: будова, структура, 
рівні, форми. Суспільство як самоорганізуюча і саморозвиваюча система. Суспільство та 
природа. 

Суб’єкт суспільних дій. Структура традиційного, індустріального, інформаційного 
суспільства. Теорія соціального конфлікту. Соціальна стратифікація. 

Розвиток суспільства як історія змін в економічній, соціальній, політичній, 
духовній та інших сферах життя суспільства. Обсяг, характер і форми цих змін. Їх 
сутність. Еволюційне, інволюційне і революційне у розвитку суспільства. Критерії 
прогресивного розвитку суспільства. Теологічна концепція історії. Філософське розуміння 
суспільного розвитку. Суспільства як система, що розвивається. Співвідношення 
стихійного і свідомого, об’єктивної закономірності і вільної діяльності людей у розвитку 
суспільства. Фаталістичне уявлення про розвиток історії. Суб’єктивізм і волюнтаризм у 
суспільному розвитку. Людська само творчість у розвитку історії: передумови, умови і 
обставини. 

Історія суспільства – розвиток діяльності людей, що переслідують свої цілі. 
Потреби й інтереси як спонукальні мотиви діяльності людей. Історичний результат як 
підсумок зіткнення різних сил і тенденцій у суспільному розвитку. Рушійні сили 
історичного розвитку. Активна і пасивна роль народних мас, соціальних груп (націй, 
класів), окремих людей в історичному процесі. Співвідношення загальнолюдського, 
класового і національного, особистісного. Гуманізм і антигуманізм. Роль і місце 
насильства в історії. 

Історична різноманітність і єдність типів суспільства. Інтернаціоналізація 
суспільного життя і формування світової спільності вільних націй як становлення 
всесвітньої історії. Проблема сенсу історії. Моделі історичного часу. Тотальність модусу 
сучасної цивілізації. 

Поняття культури. Матеріальна і духовна культура. Культура як міра людяності. 
Свобода і культура. Національне, загальнолюдське в культурі. Пріоритет 
загальнолюдських цінностей. Масова і елітна культура. Молодіжна культура. Культура 
спілкування. Культура і цивілізація. Сучасна цивілізація. Сучасна цивілізація, її 
особливості і суперечності. Шляхи відродження української культури. 

Культура як цілісне ставлення людини до світу. Діалоговий характер культури. 
Східна та західна моделі культури. Цінність в культурі. Нове інформаційне середовище і 
проблема людських відносин. Динаміка основоположних засад функціонування культури. 

Сучасні концепції історичного поступу людства. Криза сучасної цивілізації і шляхи 
її подолання. Глобальні проблеми сучасності – екологічна, сировинна, демографічна, 
продовольча. Проблеми війни і миру в сучасних умовах. Планетарна спільність історичної 
долі людей у сучасних умовах. Ідея всесвітньої історії. Земна цивілізація перед вибором 
перспектив розвитку людства. 



Коеволюційні процеси розвитку людства. Становлення ноосфери. Стратегія 
виживання людства в планетарному масштабі. Імперативи виживання людства. Завдання 
переходу від техногенної до антропогенної цивілізації. Постісторичне буття людства. 
Глобальне моделювання майбутнього. Колізії людського самовираження. Сутність 
інформаційного суспільства. Глобалізація як нова реальність. Проблема пошуку 
міжцивілізаційного діалогу. Формування нової етичної концепції ставлення до природи. 

 
 

  



4.Структура навчальної дисципліни  
  
 

Назви тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усьог
о 

у тому числі усього у тому числі 
л с пр с.р. л с пр с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Тема 1. Філософія як світогляд, 
її призначення, зміст та функції 
в суспільстві. 

10 2 0 2 5 10 
1 

0 0 9 

Тема 2. Філософія 
стародавнього світу. 10 2 0 2 5 10 1 0 1 8 

Тема 3. Філософія 
середньвічного світу та 
Відродження. 

10 2 0 2 5 10 
1 

0 0 9 

Тема 4. Европейська та 
українська філософія Нового 
часу 

10 2 0 2 5 10 
1 

0 1 8 

Тема 5. Сучасна світова та 
Українська філософія. 10 2 0 2 5 10 1 0 1 8 

Тема 6. Онтологія  10 2 0 2 5 10 0 0 0 10 
Тема 7. Гносеологія 10 2 0 2 5 10 1 0 0 9 
Тема 8. Антропологія 10 2 0 2 5 10 1 0 0 9 
Тема 9. Соціальна філософія та 
філософія культури 10 2 0 2 5 10 1 0 1 8 

Усього годин 90 18 0 18 45 90 8 0 4 78 
 

  
5.Теми семінарських або практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1 Тема 1. Філософія як світогляд, її призначення, зміст та функції 
в суспільстві. 2 0 

2 Тема 2. Філософія стародавнього світу. 2 1 
3 Тема 3. Філософія середньвічного світу та Відродження. 2 0 

   4 Тема 4. Европейська та українська філософія Нового часу 2 1 
5 Тема 5. Сучасна світова та Українська філософія. 2 1 
6 Тема 6. Онтологія 2 0 
7 Тема 7. Гносеологія 2 0 
8 Тема 8. Антропологія 2 0 
9 Тема 9. Соціальна філософія та філософія культури 2 1 

 
6.Самостійна робота. 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1 Тема 1. Філософія як світогляд, її призначення, зміст та функції 
в суспільстві. 

5 9 

2 Тема 2. Філософія стародавнього світу. 5 8 
3 Тема 3. Філософія середньвічного світу та Відродження. 5 9 



   4 Тема 4. Европейська та українська філософія Нового часу 5 8 
5 Тема 5. Сучасна світова та Українська філософія. 5 8 
6 Тема 6. Онтологія 5 10 
7 Тема 7. Гносеологія 5 9 
8 Тема 8. Антропологія 5 9 
9 Тема 9. Соціальна філософія та філософія культури 5 8 

 
 

7. Індивідуальні завдання  
 

1. Доведіть, що віра під час середніх віків вважалась джерелом знання. 
2. Чи можливий «чисто науковий» світогляд? 
3. Чи може філософія змінити світ? Яким чином? 
4. Як вирішується проблема людини в філософії екзистенціалізму? Які течії сучасної 

західної філософії зводять філософію тільки до проблем наукового пізнання? 
5. Дайте характеристику когнітивного, емоційного та поведінкового компонентів ціннісних 

орієнтацій. Проаналізуйте їх зв'язок з менталітетом. 
6. Чому проблема сенсу життя є однією з вічних у філософії?  
7. У літературі, присвяченій Г.С.Сковороди, його називали «харківським Діогеном», 

«українським Сократом», «селянським просвітником», «містиком», «пантеїстом», 
«непослідовним матеріалістом». Які з цих визначень, на вашу думку, відповідають 
сутності філософії Г.С.Сковороди,  а які – ні? Обґрунтуйте свою позицію. 

8. В чому сутність христіанського екзистенціалізму М.Бердяєва? Як він обґрунтовує ідею 
Бога? Чи погоджуєтесь ви з ним? 

9. Доведіть вплив наукової революції ХУІ-ХУІІ ст.. на подальший розвиток філософії. 
10. Докажіть позитивний аспект критики «приводів» Беконом. 
11. У чому полягає унікальність філософської системи Гегеля та особливості й0го 

раціоналізму? 
12. Що таке мудрість? Чим мудра людна відрізняється від інтелектуальної людини?Яка 

різниця між  мудрою та розумною людиною? 
13. Які основні структурні елементи світогляду?  
14. Які основні рівні наукового пізнання і чим вони відрізняються між собою? 
15. Які загальнонаукові методи застосовуються як на емпіричному, так і на теоретичному 

рівнях наукового пізнання? 
16. Що таке методологія наукового пізнання? Визначите її предмет та функції. 
17. які застави дає даосизм людині? 
18. Визначте особливості філософствовування Г.Сковороди. 
19. Чому вчення Фейєрбаха Енгельс назвав кінцем німецької класичної філософії? 
20. Назвіть основні риси філософських пошуків у Київської Русі? 
21. У чому полягає гуманізм і драма філософії Відродження? 
22. Проаналізуйте історичне значення філософії Сократа. 
23. Які джерела та особливості філософського знання? 
24. Чи всі люди обладають світоглядом? 
25. У чому полягає проблема методу у філософії Ф.Бекона? 
26. Якими основними проблемами людського буття обумовлене існування моралі? 
27. Які є форми (сфери) буття та в чому полягають їхні особливості? 
28. Доведіть принципову відмітність між об’єктивістською і суб’єктивістською традицією у 

філософії щодо тлумачення світу. 
29. У чому полягає людиномірна сутність культури? 
30. Якщо соціум – нова якість стосовно окремої людини, то чи не означає це невілювання в 

ньому індивідуального? Ваші аргументи. 
31. Що таке інформаційне суспільство та які протиріччя й перспективи його розвитку? 



32. Які функції виконують потреби? Наведіть типологію потреб.  
33. У чому полягає сутність інтересу? Охарактеризуйте йог структуру. 
34. Дайте характеристику основних форм суспільної свідомості, розкрийте механізм їх 

взаємовпливу та взаємообумовленості.  
35. У чому полягає сутність людини? Назвіть іі основні ознаки 
36. Обґрунтуйте, що людина являє собою біопсихосоціальну єдність. 
37. Що вивчає гносеологія і як формулюються її основне питання? Як у сучасній гносеології 

визначаються об’єкт та суб’єкт пізнання. 
38. Для чого в пізнавальній діяльності необхідне поняття істини? 
39. Чим викликана актуальність формування громадянського суспільства? Назвіть його 

основні інститути та позначте перспективи їх розвитку в сучасному українському 
суспільстві. 

40. Визначте структуру суспільної свідомості. Виявить відмінності буденної та теоретичної 
відомості, ідеології та суспільної психології. 

41. Чому моральність не можлива без свободи волі? 
42. Доведіть принципову відмітність між об’єктивістською і суб’єктивістською традицією у 

філософії щодо тлумачення світу. 
43. Назвіть філософські та фізичні властивості простору і часу. Покажіть їх спільні риси та 

відмінності. Чому простір має зворотний характер, а час – незворотний? 
44. Що означає положення про те, що свідомість не тільки відображає світ, а й створює його? 
45. Назвіть основні принципи діалектики. Наведіть приклади їх прояву у різних формах буття. 
46. Чим пояснюються тісний зв'язок природознавчих та філософських знань в період 

античності? Обґрунтуйте тлумачення, що філософська позиція була вихідним пунктом 
розвитку наук. 

47. Прокоментуйте «екставертність» західної та «інтравертність»східної філософії. 
48. Чим би ви пояснили той факт, що представники давньоіндійської філософії акцентували 

увагу на окремої особі й не торкались проблем удосконалення соціальної сфери? 
49. Чому саме Августин Блажений є автором розуміння часу як однолінійної перспективи? 

Чому й нині не припиняється суперечка між номіналістами та реалістамиЧому Фейєрбах 
називає свою філософію антропологізмом? Аргументуйте відповідь. 

 
 

8.  Засоби діагностики результатів навчання. Методи контролю 
 

Сучасна дидактика виділяє наступні методи контролю: методи усного контролю, 
методи письмового контролю, методи практичного контролю, дидактичні тести, 
спостереження, методи графічного контролю, методи програмованого і лабораторного 
контролю. 

Відповідно до вимог регламенту навчального процесу для успішного засвоєння 
знань студентами та об’єктивного їх оцінювання здійснюється: 
- систематичний поточний контроль знань здійснюється під час практичних занять у 

формі вибіркового усного опитування та тестових завдань, підготовки доповідей за 
темою заняття, доповнень до доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних 
завдань; 

- модульний контроль організовано у формі стандартизованого опитування за 
теоретичними питаннями, написання студентами поточних письмових тестових 
завдань, практичних завдань за змістовними модулями; 

- оцінювання рівня виконання індивідуальної роботи проводиться на основі перевірки 
змісту роботи та її захисту у формі реферату та презентацій; 

- індивідуальне завдання перевіряється на відповідність оформлення згідно з вимогами, 
а також на повноту, ґрунтовність матеріалу, наявність цікавих фактів та прикладів, 
висновків. 



  Відповідно до умов кредитно-трансферна системи організації навчального процесу 
передбачається оцінювання успішності студентів з дисципліни в балах. 
 

Форми поточного та підсумкового контролю. Контроль здійснюється за кредитно-
трансферною системою. Кожний кредит включає в себе лекції, семінарські заняття, 
самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння 
знань програмного матеріалу даної частини курсу. Оцінка успішності знань студентів 
здійснюється в двох формах: поточний контроль (письмові роботи – реферати, 
контрольні) і підсумковий контроль (іспит). 

Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною 
шкалою 

Загалом, за результатами поточного і підсумкового контролю студет отримує 
максимальний бал 100, з них максимальний бал за поточний контроль становить 60 
балів, за підсумковий – 40. Студент, який за результатами поточного контролю 
набрав менше 30 балів, не допускається до іспиту(підсумкового контролю).  

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що 
використовується в університеті, а саме оцінки виставляються згідно з таблицею 
співставлення шкал: 

 
Шкала оцінок результатів контролю знань студентів 

Визначення назви за 
державною 

шкалою (оцінка) 

Визначення назви за шкалою 
ECTS 

За 100 
бальною 
шкалою 

ECTS 
оцінка 

ВІДМІННО Відмінно – відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок 90 – 100 A 

ДОБРЕ 

Дуже добре – вище середнього рівня з 
кількома помилками 82 – 89 B 

Добре – в загальному правильна робота з 
певною кількістю грубих помилок 75 - 81 С 

ЗАДОВІЛЬНО 

Задовільно – непогано, але зі значною 
кількістю недоліків 67 – 74 D 

Достатньо – виконання задовольняє 
мінімальні критерії  60 – 66 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

Незадовільно – потрібно попрацювати 
перед тим як отримати екзамен (без 
повторного вивчення модуля) 

35 – 59 FX 

Незадовільно – необхідна серйозна 
подальша робота (повторне вивчення 
модуля) 

0 – 34 F 

 
 

                      
  



9. Критерії оцінювання результатів навчання 
             (розподіл балів, які   отримують здобувачі вищої освіти) 
                                                       

Критерії оцінювання відповідей студентів на семінарських(практичних) 
заняттях 

Враховується: 
рівень осмислення навчального матеріалу; 
рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 
повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 
використання додаткової літератури; 
порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 
 

Бали Критерії оцінювання 

"Відмінно" – 5 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої 
теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на 
поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими 
судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і 
послідовний характер. Студент володіє способами концентрованого 
викладу матеріалу. Демонструє творче застосування знань при 
переформатуванні запитання.  У відповіді майже не трапляються 
мовленнєві помилки. 

"Добре" – 4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 
характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у 
послідовності викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є 
доказова база. Студент вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у 
новій навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві 
помилки. 

"Задовільно" – 3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий 
та послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 
завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 
фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має 
формальний характер, відсутня чіткість, структурованість. Студент 
використовує лише окремі знання у новій навчальній ситуації. У 
відповіді наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

"Незадовільно" 
– 2 

Студент неспроможний відтворити інформацію у певній 
послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише 
окремі фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі 
висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві 
помилки. 

 
Методами демонстрування результатів навчання є: завдання для семінарських занять, 
завдання для самостійної та індивідуальної робот, презентації результатів дослідження, 
тестові завдання,  контрольні роботи.( Вказуються засоби оцінювання та методи 
демонстрування результатів навчання.) 

 
 
  



Заочна форма навчання 
 

№ Вид діяльності 
(завдання) Критерії оцінювання 

Максимальна 
кількість 

балів 
Поточний контроль 

1 Контрольні 
роботи 

Знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи 
іншої теми, оперування різноманітними 
класифікаціями. Якість та повнота відповіді на 
поставлені питання повна, насиченість істинними та 
достовірними судженнями. Доказовість та логічність 
представлення матеріалу. Володіння способами 
концентрованого викладу матеріалу 

20 

2 тести Кількість правильних відповідей. 20 
3 реферати Знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи 

іншої теми, оперування різноманітними 
класифікаціями. Якість та повнота відповіді на 
поставлені питання повна, насиченість істинними та 
достовірними судженнями. Доказовість та логічність 
представлення матеріалу. Володіння способами 
концентрованого викладу матеріалу 

20 

 Усього  60 
 Підсумковий 

контроль(іспит) 
 40 

 РАЗОМ  100 
                                                         
Примітка: за умови відсутності іспиту, підсумковий контроль проводиться у формі заліку 
і складається з  поточного контролю, максимальна сума балів має становити  100 балів. 
 

 
10. Методи навчання 

 
Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком. Індивідіально-

консультативної роботи викладача кафедри у формі: індивідуальних занять, перевірки 
виконаних індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань що винесених на 
поточний контроль тощо. 

До форм організації індивідуально-консультативної роботи зі студентами належить: 
1. За засвоєнням теоретичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 
− консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій). 

2. За засвоєнням практичного матеріалу: 
− консультації індивідуальні та групові. 

3. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 
− індивідуальний захист виконаних контрольних робіт; 
− підготовка доповіді для виступу на семінарі занятті; 
− підготовка тез доповідей для виступу на наукової конференції. 
 Методики активізації процесу навчання. При викладанні навчальної дисципліни   з 
метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачено застосування 
активних і інтерактивних методів навчання та міні-лекцій, семінарів в активній формі, 
кейс-методу.  
 



 
11.  Рекомендована література 

 
Основна література 

1. Максюта, М. Є.. Філософія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.  - 4-те вид., стер. - К. : 
Урожай, 2017. - 470 с 

2. Кисляков В. П. Філософія : навч. посіб. Издательство: НУК. Миколаїв, 2016 
3. Попов, М.В. Філософія: підруч. для студ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / М. В. 

Попов. - К. : Медицина, 2018. - 343 с.  
4. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика і естетика): підручник ; . - Х. : ХУПС, 

2017. - 410 с.  
5. Шкепу, М. О.. Філософія: навч. посіб.;  - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. - 347 с.  

 
Допоміжна література 

6. Андрос, Є. І.. Інтелект у структурі людського буття / Андрос Є. І. ; НАН України, Ін-т 
філос. ім. Г. С. Сковороди. - К. : Стилос, 2012. - 358 с.  

7. Андрущенко В. П.. Соціальна філософія : історія, теорія, методологія: Юрінком Інтер. К., - 
2016 

8. Арцишевський, Р. А. Філософська антропологія (філософія людини): навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / Р. А. Арцишевський. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011 .  

9. Бабосов, Е. М. Философские проблемы бытия, познания, веры и культуры  / Е. М. 
Бабосов. - Минск : РИВШ, 2013. - 358 с. 

10. Бабосов, Е. М.. Философские проблемы бытия, познания, веры и культуры. - Минск : 
РИВШ, 2010. - 358 с.  

11. Біленко Т.І.Філософія Середніх віків : словник-довідник. Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. 
І. Франка. 2014 

12. Білик, О.М. Міф і філософія. - Х. : ЕДЕНА, 2010. - 188 с. 
13. Більченко, Є. В. Чужий. Інший. Ближній. Філософія діалогу як філософія Третього. - К. : 

НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - 388 с.  
14. Богданова, Н. Культура життєтворчості особистості. Філософсько-світоглядний аналіз  . - 

К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 302 с.  
15. Богуцький, Ю.П.. Самоорганізація культури: онтологія, динаміка, перспектива: 

монографія. - К. : Веселка, 2018. - 199 с.  
16. Бондаревич, І. М. Філософія: діалог мислителів, епох, цивілізацій : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. ЗНТУ, 2012. - 251 с.  
17. Буття людини в суспільстві: відносини, спілкування, духовність. Історико-філософський 

ракурс ; - К. : Промінь, 2010. - 480 с.  
18. Валуйський О. О. Філософія суспільства : навч. посіб.: КНТЕУ. 2013 
19. Воловик В. І. Соціальна філософія : монографія. Просвіта.2011 
20. Воронкова В. Г.. Філософія розвитку сучасного суспільства: теоретико-методологічний 

контекст : монографія:  2012 
21. Воронова, Г. В. Життєдіяльність людини як соціально-філософська проблема  - Запоріжжя 

: Просвіта, 2007. - 204 c.  
22. Горлинський, В. В.. Філософія безпеки і сталого людського розвитку: ціннісний вимір  / В. 

В. Горлинський. - К. : ПАРАПАН, 2017. - 377 с.  
23. Грані людського буття: позитивні та негативні виміри антропокультурного  - К. : Наукова 

думка, 2010. - 351 с.  
24. Громов, В. Е. Смысл и границы человеческой духовности  - Д. : НГУ, 2010. Мисик, І. Г. 

Історія філософії в Україні.  - О. : Фенікс, 2011. - 134 с.  
25. Губерський, Л.В. Філософія: історія, суспільство, освіта : підручник .. - К. : Київський 

університет, 2018. - 575 с.  
26. Дмитрук Ігор Анатолійович. Філософія Середньовіччя. Стасюк Л. С.К, 2013 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/353073/default
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%83,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE,%20%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD,%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA,%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/299530/default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/299530/default
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/273619/default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/273619/default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/273623/default
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BA,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/300650/default


58. Скомаровський, В. О. Історія європейської філософії: Нова доба: посібник; Європ. ун-т, 
Уман. філ. - Умань. - 2012. 

59. Степаненко, І. В. Життєва компетентність особистості: філософсько-антропологічний та 
соціокультурний виміри   - Х. : ХДУХТ, 2011. - 217 с.  

60. Суханцева, В. К.. Метафизика культуры. - К. : Факт, 2006. - 366 с. 
61. Теліженко, Л. В. Постнекласична модель цілісної людини / Л. В. Теліженко ;. - К. : ЦГО 

НАН України, 2011. - 283 с.  
62. Храмова, В. Л.. Личность как духовный феномен;. - К. : Феникс, 2009. - 648 с. 
63. Цимбал, Т. В.. Людина у пошуках грунту. - К. ; Кривий Ріг : Вид. дім, 2010. - 284 с. 
64. Шаповал, В. М. Трансцендентальні горизонти свободи. - К. : ПАРАПАН, 2010. - 312 с. 
65. Шенгелая, І. Ш.. Історія філософії.  - Севастополь : СевНТУ, 2017. - 369 с. 
66. Штанько, В. І. Філософські проблеми наукового пізнання - Х. : ХНУРЕ, 2007. - 140 с 
67. Юрій, М. Ф. Антропологія: навч. посібник . - К. : Дакор, 2018. - 421 с.  

 
                                                  12.Посилання на  інформаційні ресурси 

1. Національна бібліотека України імені Вернадського – http://www.nbuv.gov.ua/; 
2. Наукова бібліотека НаУКМА – http://www.library.ukma.kiev.ua/; 
3. Психологічна бібліотека – http://psylib.kiev.ua/; 
4. Каталог безкоштовних бібліотек мережі – http://allbest.ru/libraries.htm;  
5. Національна парламентська бібліотека України  – http://nplu.kiev.ua/;  
6. Енциклопедія – http://www.e-atlas.com.ua/; 
7. Електронна бібліотека – http://www.geocities.com/ukrexlibris/; 
8. Українська історична бібліотека – http://www.ukrhistory.narod.ru/;  
9. Форекс – київська електронна бібліотека – http://forex-kiev.narod.ru/;  
10. Библиографическая справка – http://ukrlib.chat.ru/; 
11. Электронная научная библиотека – http://www.money.ukrbiz.net/; 
12. Бібліотека "Світ книг" – http://bookworld.com.ua/;  
13. Свободная Философия: свежайшие мыслиfreephilosophy.net/ 
14. Книги по философии - Философия без границ. ПлатонаНетplatonanet.org.ua › 
15. Філософія в Україніwww.philosophy.ua/ - Перевести эту страницу 
16. Філософія Бібліотека українських підручниківpidruchniki.ws/filosofiya  
17. philsci.univ.kiev.ua/biblio/ 
18. Цифровая библиотека по философииfilosof.historic.ru/ 
19. Философия - Библиотека Гумер www.gumer.info 
20. http://filosof.historic.ru/ 

 
                           Особливості навчання за денною формою в умовах   подовження 
              дії обставин непоборної сили (в тому числі запровадження карантинних  
                                                 обмежень через пандемію)  
  
В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 
змішаною формою навчання, а саме:  – дистанційно (за затвердженим розкладом занять) з 
використанням платформ та сервісів дистанційного навчання Moodle,  Zoom,  Viber, 
проводяться  лекційні заняття;  – дистанційно на платформі Moodle, Zoom, і/або Viber,   
(https://mku.edu.ua/moodle) проводяться  практичні (семінарські), індивідуальні заняття та 
консультації, контроль самостійної роботи (див. додаток 1); – аудиторно (за затвердженим  
розкладом занять) проводяться 10%  практичних та семінарських занять у навчальних 
групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних санітарних і протиепідемічних 
заходів. 
  
Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 
карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО студентам денної форми навчання  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92.%20%D0%9E.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%86.%20%D0%92.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9B.%20%D0%92.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F,%20%D0%86%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%20%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.library.ukma.kiev.ua/
http://psylib.kiev.ua/
http://allbest.ru/libraries.htm
http://nplu.kiev.ua/
http://www.e-atlas.com.ua/
http://www.geocities.com/ukrexlibris/
http://www.ukrhistory.narod.ru/
http://forex-kiev.narod.ru/
http://ukrlib.chat.ru/
http://www.money.ukrbiz.net/
http://bookworld.com.ua/
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надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти екзамен 
дистанційно. 
 
Додаток1. 
                                                Можливі види навчальної діяльності 
 Діяльність в аудиторії   

 
Онлайн - діяльність   

Попередня підготовка   Опитування Вхідний 
контроль   

Ознайомлення чи 
повторення термінології, 
необхідної для опрацювання 
теми 

Подача нової інформації   Презентація. Пошук 
відповідей на питання   

Тексти Відеозапис Аудіо 
запис  Пошук відповідей на 
питання  Відео-конференція 
Перегляд фільмів 

Тренування Обговорення Дебати 
Питання-відповіді   

Питання для самоперевірки  
Обговорення (чат, форум) 

Виконання практичного 
завдання   

Завдання, що виконуються 
під час практичних завдань 

Пошук відповідей на 
питання. Інтерактивні 
практичні завдання   

Оцінювання   
 

Контрольна робота 
Опитування   
 

Інтерактивне тестування  
Усна відповідь (відеозапис) 
Письмова робота   

Рефлексія 
 

Діалог, групове 
обговорення, короткі усні 
письмові повідомлення 

Розробка нотаток до лекції. 
Карти пам’яті. Підготовка 
мультимедійних презентацій 
Відповіді на рефлексивні 
питання 

Зворотній зв’язок   
 

Групові та індивідуальні 
консультації,  Коментарі під 
час заняття від викладача   
 

Чат, форум, опитування 
аудіовідео текстові 
повідомлення з коментарем. 
Оцінювання результатів 
групової співпраці   
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