1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Характеристика дисципліни за формами
навчання
денна

Вид дисципліни
Мова викладання, навчання та
оцінювання
Загальний обсяг кредитів / годин
Курс
Семестр
Кількість змістових модулів з
розподілом:
Обсяг кредитів
Обсяг годин, в тому числі:
Аудиторні
Модульний контроль
Семестровий контроль
Самостійна робота
Форма семестрового контролю

заочна

Обов’язкова
українська
2 кредити/ 60 годин
Перший
Перший
2
2
60
28
4
5
23
екзамен

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчального курсу – ознайомлення студентів з базовими знаннями основних
розділів філософії.
Дисципліна спрямована на формування таких програмних компетентностей освітньої
програми підготовки:
Загальні
ЗК-01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.
компетентності (ЗК)
ЗК-03. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК-04. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК-11. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК-14. 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.
Спеціальні
СК-01. Усвідомлення сенсу філософії, її дисциплінарного розмаїття
та місця в системі культури.
(фахові, предметні)
СК-02. Здатність виокремлювати специфіку філософського знання
компетентності (СК)
та змістові відмінності філософії від інших форм мислення.
СК-03. Здатність використовувати в професійній діяльності знання
про розвиток основних філософських ідей, учень та напрямків.
СК-04. Усвідомлення особливостей і місця вітчизняної
інтелектуально-філософської традиції у світовій.
СК-05. Здатність аналізувати сучасні філософські проблеми та
вчення.

СК-07. Здатність аналізувати міркування та робити ґрунтовні
смислові узагальнення, висновки.
СК-08. Здатність оперувати філософською термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК-10. Здатність аналізувати та коментувати літературу з
філософської, соціокультурної та загальнонаукової проблематики.
СК-11. Здатність застосовувати в професійній діяльності знання про
засади, розвиток і сучасний стан наукового та гуманітарного знання.
3. Результати навчання за дисципліною:
ПРН-01. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-03. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.
ПРН-04. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та
загальногуманітарної проблематики.
ПРН-06. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної
філософії.
ПРН-08. Мати обізнаність у головних філософських методах і підходах, розуміти етикопрактичну значущість філософського знання.
ПРН-10. Мати навички реферування, систематизованого огляду та порівняльного аналізу
філософської та загальнонаукової літератури.
ПРН-11. Вміти аналізувати міркування та робити ґрунтовні смислові узагальнення, висновки.
ПРН-13. Критично оцінювати власну позицію та знання, порівнювати і перевіряти отримані
результати.
ПРН-15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й
толерантності.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних
джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й
інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.
4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання

Лабораторні

Індивідуальні

Самостійна

Практичні

11
11
9
2
33

Семінари

Змістовий модуль І
Тема 1. Філософія, коло її проблем і роль в суспільстві.
Тема 2. Філософське розуміння світу.
Тема 3. Проблема свідомості в філософії
Модульний контроль.
Разом

Лекції

Назви змістових модулів і тем

Усього

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна:

2
2
2

2
2
-

2
2
2

-

-

5
5
5

6

4

6

-

-

15

Змістовий модуль ІІ
Тема 4.Сутність і структура пізнавального процесу.
Тема 5.Проблема людини в філософії.
Модульний контроль
Разом
Підготовка та проходження контрольних заходів
Усього

11
8
2
22
60

2
2

-

4

8

-

10

5
14

-

4

4
4

-

5
3

-

23

8

5. Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Філософія, коло її проблем і роль в суспільстві.
Філософія як особлива форма духовної діяльності людей і одна з форм суспільної
свідомості. Предмет філософії та його історичний розвиток. Світогляд, його соціальноісторичний розвиток. Структура світогляду і місце в ньому філософських знань. Історичні типи
світогляду: міфологічний, релігійний, філософський, їх особливості.
Поліваріантність проявів філософії як духовного явища: філософія як форма світогляду;
форма суспільної свідомості; форма культури; як наука.
Філософія і наука. Філософія і мистецтво. Філософія і політика. Філософія і право.
Філософія і ідеологія. Поняття філософського метода. Основні функції філософії. Філософія і
сучасність. Постмодерністське розуміння філософії.
Тема 2. Філософське розуміння світу.
Зміст категорії буття. Філософська ретроспектива поняття „буття”. Розуміння буття в
європейській та східній традиції. Буття і небуття. Основні форми буття. Буття речей, процесів,
і станів "першої" природи. Буття "другої" природи. Світ як сукупна реальність, єдність природи
і людини, матеріального світу і людського духу. Буття людини в світі природи. Специфіка
людського буття. Буття духовного (ідеального) ї його форми (індивідуальне і об'єктивоване
духовне). Буття соціального як єдність індивідуального і суспільного буття.
Проблема субстанції. Монізм і плюралізм. Матеріалістичний і ідеалістичний монізм.
Формування науково-філософського поняття матерії. Фундаментальна роль категорії
матерії в системі філософського матеріалізму. Методологічне значення цього поняття для
пізнання природи, суспільства, практичної діяльності. Сучасна наука про складну систему
організацію матерії. Основні рівні організації неживої та живої природи. Суспільство як вищий
рівень організації матерії. Філософія про різноманітність та єдність світу.
Поняття руху. Стійкість та мінливість, переривчатість та непереривчатість як
характеристики руху. Рух і розвиток. Основні форми руху, їх співвідношення, якісна специфіка
і взаємозв'язок. Сучасна наука і проблема класифікації руху. Єдність матерії і руху.
Простір і час. Субстанціональна та реляційна концепції простору і часу. Специфіка
властивостей простору і часу в неживій, живій природі і суспільних процесах.
Тема3. Проблема свідомості в філософії.
Проблема свідомості в філософії. Генезис свідомості. Відображення як загальна
властивість матерії. Розвиток форм відображення. Відображення в живій та неживій природі.
Відображення і інформація. Свідомість як вища форма відображення і форма регулювання
людською діяльності.
Суспільна природа свідомості. Роль праці і спілкування у виникненні свідомості.
Свідомість і мова. Знаково-символічні системи.

Основні властивості свідомості. Свідомість як суб'єктивний образ об'єктивного світу.
Проблема ідеального. Структура свідомості: компонентна, рівнева. Свідомість і емоції.
Свідоме і підсвідоме. Свідомість і інтуїція. Самосвідомість і її форми. Сутність рефлексії.
Тема 4. Сутність і структура пізнавального процесу.
Поліваріантність підходів до проблеми пізнання в історії філософії. Теорія пізнання як
філософська дисципліна. Пізнання як особливий вид діяльності. Суспільна природа пізнання.
Суб'єкт і об'єкт пізнання. Чуттєвий рівень пізнання. Форми чуттєвого рівня. Раціональний
рівень пізнання як якісно-новий ступінь відображення дійсності. Форми раціонального
пізнання: поняття, судження, умовивід. Єдність чуттєвого і раціонального в пізнанні.
Сенсуалізм і раціоналізм. Знання і віра. Проблеми сучасної епістемології.
Проблема істини в філософії. Концепції істини: кореспондентська, корегентна,
прагматична. Об'єктивність істини. Абсолютна і відносна істина.
Праксіологічні аспекти істини. Істина як процес. Конкретність істини. Проблема істини
в юриспруденції. Істина і омана. Істинність і правильність. Догматизм і релятивізм. Нові реалії
сучасної гносеологічної парадигми. Постмодерністський дискурс. Нарративістика.
Співвідношення наукових та позанаукових форм знання.
Логіка упорядкування наукового знання. Специфіка наукового знання. Діалектика знання
і незнання. Соціологія науки. Наука як вид духовного виробництва. Культурносвітоглянафункція науки. Перетворення науки у безпосередньо-продуктивну силу. Наука як
соціальна сила. Наукове пізнання і його специфічні ознаки. Будова і динаміка наукового
пізнання. Динаміка розвитку науки. Етапи розвитку: класика, некласика, постнекласика.
Особливості розвитку постнекласичної науки.

Тема 5. Проблема людини в філософії.
Філософська антропологія як розділ філософії та філософська антропологія як течія
(напрямок) у європейській філософії ХХ століття. Поняття і зміст філософської антропології.
Людина як предмет філософії. Метафізика людини як «громадянина двох світів». Світ
природи і тілесність людської істоти. Світ свободи і метафізичні виміри людини.
Ессенціалістський та екзистенціальний підходи до них. Метафізика людської сутності.
Феномен «Я», його інтерпретації. Душа, дух,тілесність людини. Концепт «ідентичність» у
сучасній філософії.
Людина, індивід, особистість. Потреби і інтереси. Сутність людини. Праця і мова фактори становлення й розвитку людини. Роль соціального середовища в формуванні
особистості. Поняття соціальної норми. Інтеріоризація суспільних відносин, культури, в
процесі виховання і діяльності. Життєва позиція особистості. Особистість як об'єкт і суб'єкт
суспільного життя. Роль суспільного поділу праці і приватної власності у формуванні
особистості. Права і обов'язки особистості: теорія і реальність. Соціальна роль як важливий
фактор формування особистості.

Відвідування лекції
Відвідування семінарських занять
Відвідування практичних занять
Робота на семінарському занятті
Робота на практичному занятті
Лабораторна робота (в тому числі
допуск, виконання, захист)
Виконання завдань для
самостійної роботи
Виконання модульної роботи
Виконання ІНДЗ

Кількість
одиниць

Максимальна
кількість балів

Модуль 2

Максимальна
кількість балів

Кількість
одиниць

Вид діяльності студента

Максимальна ксть балів за
одиницю

6. Контроль навчальних досягнень
6.1
Система оцінювання навчальних досягнень студентів
Модуль 1

1
1
1
10
10
10

3
2
2
2
2
-

3
2
3
20
30
-

2
4
4
-

2
4
40
-

5

3

15

2

10

25
1
30
Разом

25
98

1
-

25
81

-

-

Максимальна кількість балів: 179
Розрахунок коефіцієнта: 60/179=0.335
Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.
Самостійна робота – один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом.
Упровадження в практику навчальної програми різноманітних форм самостійної роботи
активно сприяє модернізації навчального процесу шляхом подолання протиріч між
трансляцією знань і їх засвоєнням у взаємозв’язку теорії та практики.
Мета самостійної роботи студентів:
- розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;
- формування умінь і навичок самостійної розумової праці;
- розвиток морально-вольових зусиль;
- формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань як
необхідної умови професійного становлення.
Завдання самостійної роботи студентів:
- навчання студентів самостійно працювати з різними джерелами інформації;
- творче сприйняття і осмислення навчального матеріалу;
- формування навичок щоденної навчальної самостійної роботи.
Зміст самостійної роботи полягає в таких положеннях:
– самостійне вивчення теоретичних, історичних і науково-практичних тем;
– самостійна робота з джерелами та літературою з метою кращого засвоєння
програмного матеріалу;
– підготовка наукових повідомлень, інформаційних довідок;
– підготовка вибіркового дослідного завдання на базі критичного огляду наукових
публікацій, розроблення пропозицій щодо вирішення актуальних проблем або прогнозів за
обраною тематикою;
6.2

– презентація та захист результатів виконання вибіркового дослідницького завдання.
Самостійна робота студентів повинна забезпечити:
- системність знань та засобів навчання;
- володіння розумовими процесами;
- мобільність і критичність мислення;
- володіння засобами обробки інформації;
- здібність до творчої праці.
Одним із видів самостійної роботи є опрацювання лекційного матеріалу, визначення
головного в змісті лекції, засвоєння її основних моментів. Для систематизації отриманих знань
з дисципліни до кожної наступної теми слід ретельно готуватись: систематично опрацьовувати
матеріал попередньої лекції, рекомендовану літературу, повторювати пройдений матеріал.
Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів.
Максимальна
кількість балів
1
Глибина і повнота розкриття завдань
2 бали
2
Повнота використання рекомендованої літератури
1 бали
3
Обґрунтування висновків
0,5 бали
4
Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи
1 бал
5
Обсяг виконаної роботи
0,5 бал
Формою самостійної роботи студентів є виконання індивідуальної науково-дослідної
роботи у формі реферату на відповідну тему з курсу « Пропедевтика. Історія філософії»,
презентації у програмі PowerPoint чи SMART Notebook і має сприяти розвитку пізнавальних
навичок студентів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному
просторі, критичного мислення.
Орієнтовна тематика рефератів:
№ з/п Критерії оцінювання роботи

ТЕМА 1. ФІЛОСОФІЯ, КОЛО ЇЇ ПРОБЛЕМ І РОЛЬ В СУСПІЛЬСТВІ
Поняття світогляду та основні його характеристики.
Суспільно-історичний та особистісний характер світогляду
Специфіка міфології як форми світогляду.
Сутність релігії як форми світогляду.
Специфіка філософії як форми світогляду.
Поліваріантність прояву філософії як духовного явища: філософія як наука, філософія
як форма суспільної свідомості, філософія як форма культури.
7. Структура філософського знання.
8. Функції філософії.
ТЕМА 2.ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ СВІТУ
1. Становлення проблематики буття в історії філософії.
2. Категорія «буття» і її роль в філософії.
3. Пізнавальний смисл категорії «буття».
4. Буття природи та бутя людини.
5. Проблема субстанції в історії філософської думки.
6. Уявлення про матерію в історії філософії.
7. Сучасна наука про склад матерії: речовина, поле.
8. Атрибути матерії: рух, простір, час.
9. Проблема віртуального буття в сучасній філософії
10. Буття людини в культурі.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ТЕМА 3. ПРОБЛЕМА СВІДОМОСТІ В ФІЛОСОФІЇ
1. Розуміння свідомості в філософії.
2. Генеза свідомості. Відображення як умова появи свідомості.
3. Компонентна і рівнева структура свідомості.
4. Філософське розуміння ідеального.
5. Співвідношення понять «свідомість» і «мислення».
6. Суспільний характер свідомості.
7.Сутність, структура і природа свідомості: історія та сучасність в поглядах на проблему.
8.Методологічні перспективи при дослідженні свідомості.
9.Порівняльний аналіз європейської та східної традицій в розумінні свідомості.
10.Штучний інтелект. Моделювання психічних процесів.
11.Духовне життя суспільства.
12.Сутність і перспективи розвитку екологічної свідомості.
ТЕМА 4. СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
1. Пізнання та самопізнання в філософському та психологічному дискурсі.
2. Поняття суб’єкта та об’єкта пізнання. «Гносеологічна робінзонада» та її критика.
3. Поняття раціональності.
4. Раціональне та ірраціональне в системі сучасного знання.
5. Зміст та сусність принципу довіри суб’єкту пізнання.
6. Чуттєве тараціональне пізнання.
7. Сенсуалізм та раціоналізм: сутність та гносеологічні підстави.
8. Проблема істини в постсучасній філософії.
9. Сутність інтервального підходу до розуміння істини в пост не класиці.
10. Постмодерністська філософія науки, її сутність і основні представники.
11. Основні проблеми сучасної гносеології.
12. Проблема істини в філософії та науці.
13. Діалектика, метафізика, герменевтика як методології сучасного пізнавального процесу.
14. Сутність раціональності як парадигми існування суспільства.
ТЕМА 5. ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ В ФІЛОСОФІЇ
1. Поняття людини в історії філософії. Людина, індивід, особистість.
2. Сутність та зміст філософської антропології.
3. Духовні виміри людини та її складові.
4. Проблеми само реалізації особистості.
5. Поняття людського потенціалу і його основні характеристики.
6. Свідомість, свобода та відкритість буттю як необхідні умови людського існування.
7. Ситуація людини як етична проблема. Проблема людини в історії філософської думки.
8. Людина Канта, Гегеля, Фейєрбаха, Маркса, Гуссерля, Сартра.
9. Феномено логічна інтерпретація людини і її критичний аналіз.
10.Людина як суб’єкт духовного світу.
11.Проблеми сучасної аксіології.
12.Природа ціннісної свідомості та її генеза.
13.Проблема свободи людини і мета соціального розвитку.
14.Проблема сенсу життя в духовному досвіді людства

Написання рефератів та тез доповіді має на меті виробити у студентів навички
самостійної розробки обраних ними наукових тем, безпосередньої роботи з текстами крізь
призму досліджуваної проблематики. Разом з тим, написання реферату передбачає викладення
студентами своїх власних думок і свого особистого бачення обраної проблеми та шляхів її
розв’язання.
№
з/п
1
2
3

3
4

Назва теми
Змістовий модуль 1.
В контексті теми 1 студенти, використовуючи рекомендовану літературу,
повинні самостійно опрацювати першоджерела за заявленою тематикою.
В контексті теми 2 студенти, використовуючи рекомендовану літературу,
повинні самостійно опрацювати першоджерела за заявленою тематикою.
В контексті теми 3 студенти, використовуючи рекомендовану літературу,
повинні самостійно опрацювати першоджерела за заявленою тематикою.
Змістовий модуль 2.
В контексті теми 4 студенти, використовуючи рекомендовану літературу,
повинні самостійно опрацювати першоджерела за заявленою тематикою.
В контексті теми 5 студенти, використовуючи рекомендовану літературу,
повинні самостійно опрацювати першоджерела за заявленою тематикою.
Разом

Кількість
годин
15

Бали
15

5

5

5

5

5

5

8

10

5

5

3

5

23

25

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в електронному вигляді або з
використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється
після завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля.
6.3

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування,
співбесіда, залік. Методи письмового контролю: модульне письмове тестування;
підсумкове письмове тестування, реферат.
- Комп’ютерного контролю: тестові програми.
- Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час
виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог:
- систематичність відвідування занять;
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;
- повний обсяг їх виконання;
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;
- самостійність виконання;
- творчий підхід у виконанні завдань;
- ініціативність у навчальній діяльності;
- виконання тестових завдань.
6.4

6.5

Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
1. Поняття світогляду та основні його характеристики.
2. Суспільно-історичний та особистісний характер світогляду.
3. Специфіка міфології як форми світогляду.
4. Сутність релігії як форми світогляду.
5. Специфіка філософії як форми світогляду.
6. Полі варіантність прояву філософії як духовного явища: філософія як наука,
філософія як форма суспільної свідомості, філософія як форма культури.
7. Структура філософського знання.
8. Функції філософії.
9. Основні філософські напрями і принципи їх класифікації.
10. Онтологія як структурна частина філософії.
11. Категорія «буття» в історії філософії.
12. Основні форми буття.
13. Матерія як філософська категорія.
14. Поняття матерії в історії філософії.
15. Сучасні уявлення про будову матерії і рівні її організації.
16. Атрибути матерії: рух, простір, час.
17. Основні підходи до розуміння свідомості в сучасній науці.
18. Природа та сутність свідомості.
19. Структура свідомості: компонентна та рівнева.
20. Функції свідомості.
21. Гносеологія як розділ філософії.
22. Суб'єкт і об'єкт пізнання.
23. Пізнання як єдність чуттєвого і раціонального.
24. Поняття істини в сучасній філософії.
25. Сучасні концепції істини.
26. Істина та омана.
27. Антропологія як складова філософського знання.
28. Розуміння людини вісторико-філософському дискурсі.
29. Людина, індивід, особистість, індивідуальність.
30. Проблема антропосоціогенезу.
31. Співвідношення тілесного, соціального та духовного в людині.
32. Сенс життя в духовному досвіді людства.

Шкала відповідності оцінок
Оцінка за
Рейтингова
стобальною
Значення оцінки
оцінка
шкалою
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового
90 – 100 балів
A
матеріалу з можливими незначними недоліками
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах
82-89 балів
B
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю
75-81 балів
C
помилок
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю
69-74 балів недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної
D
діяльності
60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимийрівень знань (умінь)
E
Незадовільно
з
можливістю
повторного
складання –
35-59
балів
незадовільний
рівень
знань,
з
можливістю
повторного
перескладання
FX
за умови належного самостійного доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним
1-34 балів вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає
F
повторного вивчення дисципліни
6.6

7. Навчально-методична картка дисципліни
Разом: 60 годин., із них: лекції – 10 год., семінарські заняття – 4 год., практичні заняття – 14 год.,
самостійна робота – 23 год., модуль. контр. – 4 год., семестровий контроль – 5 год.

4

5

Тема 3.
Проблема
свідомості в
філософії (1
бал)

Тема 5.Проблема
людини в філософії
(1 бал)

Лекції
(теми, бали)

Тема 1.
Філософія,
коло її
проблем і
роль в
суспільстві
(1 бал)

Семінарські
заняття
(теми, бали)

Тема 1.
Філософія,
коло її
проблем і
роль в
суспільстві
(1+10 балів)

Практичні
заняття
(теми, бали)

Тема 1.
Філософія,
коло її
проблем і
роль в
суспільстві
(1+10 балів)

Тема 3.
Проблема
свідомості в
філософії (1+10
балів)

Самостійна
робота

Самостійна
робота до
першої теми
(5 балів)

Самостійна
робота до
другої теми
(5 балів)

Самостійна
робота до
третьої теми
(5 балів)

Поточний
контроль
(вид, бали)
Семестровий
контроль

МКР 1 (25 балів)

Тема 4.Сутність і
структура
пізнавального
процесу (2+20
балів)

3

. Тема 4.Сутність і
структура пізнавального
процесу (1 бал)

Змістовий модуль 2. (81 бал)

Тема 2.
Філософське
розуміння світу
(1+10 балів)

Тема 2. Філософське
розуміння світу (1 бал)

Змістовий модуль 1.
(98 бали)
1
2

Тема 2.
Філософське
розуміння світу
(1+10 балів)

Модулі
(назви, бали)
Теми

Самостійна
робота до
четвертої
теми
(5 балів)

Тема 5.Проблема
людини в філософії
(2+20 балів).

Самостійна робота до
п’ятої теми (5 балів)

МКР 2 (25 балів)
Екзамен

8. Рекомендовані джерела
1.
Баумейстер А.О. Вступ до філософських студій, або Інтелектуальні подорожі до країни
філософії: наук. посібник / Андрій Баумейстер.- Київ: Ін-т обдарованої дитини НАПН України,
2017 - 236с.
2.
Бучин О.П. Філософська пропедевтика: історичні типи філософії, світогляду та
методології (Античність-Новий час) / О.П.Бучин, посіб. для заоч. та ден. форм навчання /
Ніжин. Держ. пед. Ун-т ім. М Гоголя.- Ніжин, 2004 – 100 с.
3.
Данильян О.Г. Філософія: підручник / О.Г.Данильян, О.П. Дзьобань; М-во освіти і
науки УКр., Нац. юрид. ун. ім. Ярослава Мудрого- 2-е вид. перероб. і допов.- Харків: Право,
2018, - 430с.
4.
Жадько В.А. Розуміння філософії через діалог з видатними мислителями / Віталій
Жадько; М-во охорони здоров’я України, Запор. держ. мед. дн-т. Запоріжжя: ЗДМУ, 2018 –
131 с.
5.
Качкан В. 50 філософем (ескізи, штрихи, зариси, пунктири думок) / Володимир Качкан.
- Івано-Франківськ: місто НВ, 2018
6.
Сич М.М. Філософія: конспект лекцій курсу іст.-філос. пропедевтики для студ. ун-ту /
Г.С.Сич. Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя, 2-е вид. перероб і допов. - Ніжин, 2006 – 303с
7.
Скомаровський В.О. Історія європейської філософії: античність, середньовіччя,
відродження: посібник / Валерій Скомаровський; Євр. у-т, Уманська філія, Вид. 2-е випр. і
допов. – Умань: Сочинський М.Л., 2018 - 581с.
8.
Толбаш Осман Нурі. Розум і філософія / Осман Нурі Толбаш; (пер. І. Дмитрук; ред. А.
Дмитрук) - Хмельницький : Стасюк Л.С., 2018. – 144 с.
9.
Філософія: підручник для студентів ВНЗ / Л.В.Губерський, та ін.; за заг. ред..
Л.В.Губерського. - Вид. 2-е перероб. і допов. Харків: Фоліо, 2018 - 620с.
10.
Табачковський В. Філософія: світ людини: Курс лекцій: Навч. посібник для студентів
вищих навчальних закладів. / В. Табачковський, М. Булатов, Н. Хамітов. – К.: Либідь, 2004.
11.
Філософія : курс лекцій для студ. усіх напрямів підготовки усіх форм навчання /
відпов. ред. Г.Є. Аляєв. - Полтава : ПолтНТУ, 2012. - 288 с.
Додаткова
1.
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