
ДИСЦИПЛІНИ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ „БАКАЛАВР” 
Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Дисципліни нормативної частини 
 

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
Шифр дисципліни – 6.030102/00/1.1.2 
Курс – 1; семестр – 2; всього годин – 126; на тиждень – 3 год., (л/с); 3,5 кредити. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: знання, отримані студентами при вивченні соціально-політичних, 
загальнонаукових дисциплін, а також отриманих у середніх навчальних закладах при 
вивченні історії України, української мови та літератури, курсу «Людина і світ», «Людина 
і суспільство». 

Мета викладання дисципліни: Забезпечити в студентів формування 
систематизованих знань про особливості та закономірності розвитку української культури 
в контексті світової. Подолати ентропію в сфері культури, формувати холістичну 
філософію культури. Розширити горизонт мислення студентів, ознайомити із основними 
типами розуміння феноменів культури, виробити практичний, контекстуальний підхід у 
тлумаченні фактів культури. 

Завдання вивчення дисципліни: на основі отриманих теоретичних знань сприяти 
ознайомленню студентів з розвитком світової культури на тлі загальної еволюції розвитку 
української культури від найдавніших часів до наших днів: висвітлити морфологію 
культури: її економічно-екологічну, медично-фізичну, педагогічно-управлінську та 
науково-художню сфери; дати всебічну характеристику суб’єкта культури; розкрити 
світові культури як самобутні системи світорозуміння і світосприйняття. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: 
розуміти: 
уміти: 
Викладацький склад: Роман Ігор Олегович – кандидат філософських наук, 

асистент кафедри філософії. 
Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, групові та 

індивідуальні консультації, самостійна робота студента, робота студента над 
першоджерелами, робота над ІНДЗ. 

Методи оцінювання: Поточний контроль: контрольні роботи, тести, усне 
опитування, оцінка за ІНДЗ, термінологічний диктант, аналіз першоджерел, словникова 
робота. Підсумковий контроль

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, тексти для перекладу, методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни: 

: іспит. 

 
Змістове наповнення: 
 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 
1. Антофійчук В.І. Культурологія. Короткий термінологічний словник: Навчальний 
посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 152 с. 
2. Культура українського народу: Навч. посібник / Русанівський В.М. та ін. – К.: Либідь, 
1994. – 272 с. 
3. Культурологія: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів 
акредитації / За заг. ред. В.М. Пічі. – Львів: Магнолія плюс, 2003. – 235 с. 
4. Культурологія: теорія та історія культури: Навч. посібник / За ред. І.І. Тюрменко, О.Д. 
Горбули. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 368 с. 



5. Культурологія: Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / За ред. М.М.Занковича. 
– К.: Знання, 2004. – 567 с. 

 
УКРАЇНСЬКА МОВА 

 
Шифр дисципліни – 6.020301/00/1.1.3 
Курс – 1, семестр - 2; усього годин — 108, на тиждень—2 год., (пр.), кредитів – 3. 
Обов'язкова. 
Попередні умови: знання отримані у середніх навчальних закладах при вивченні 
української мови. 

Мета викладання дисципліни: дати студентам якомога повнішу інформацію про 
сучасні документи (особисті й службові) – їх структуру, правила оформлення, 
призначення, зберігання, міру відповідальності автора або посадовця, до якого вони 
надходять, за їх якість і проходження у справі; навчити студентів етикету сучасного 
ділового спілкування з урахуванням традицій українців; переконати майбутнього 
спеціаліста, що його фаховий рівень визначається і загальним рівнем культури його 
мовлення: орфоепією, володінням нормами словозміни, виразною (логічною) інтонацією, 
умінням спілкуватися у різних ситуаціях з різними за рівнем знань і соціальним статусом 
людьми, відкоригувати знання студентів у таких практичних аспектах української мови, 
як норми та виразові засоби усного і писемного ділового мовлення; систематизувати 
навички творення ділових паперів, у тому числі заповнення стандартних бланків; 
ознайомити з класифікацією документів, їх реквізитами; навчити культури усного та 
писемного ділового спілкування. 

Завдання вивчення дисципліни: вивчити предмет, мету вивчення, завдання і 
значення курсу; загальні вимоги до складання та оформлення професійних текстів і 
документів; лексичні норми сучасної української літературної мови в професійному 
спілкуванні; морфологічні норми сучасної української літературної мови в професійному 
спілкуванні; синтаксичні норми сучасної української літературної мови в професійному 
спілкуванні; правила словозміни, наголошування, написання термінів, професіоналізмів та 
стійких сполучень (мовних кліше) майбутнього фаху; номенклатурні назви у професійній 
мові; жанри професійного спілкування та їх основні комунікативні ознаки; основи 
культури професійного мовлення; етикет ділового спілкування. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: основні ознаки стилів сучасної української літературної мови; орфографічні, 
морфологічні, лексичні, стилістичні, синтаксичні та пунктуаційні норми сучасної 
української літературної мови; жанри професійного спілкування та їх основні 
комунікативні ознаки; основи культури усного і писемного професійного мовлення; 
етикет ділового спілкування; загальні вимоги до складання та оформлення професійних 
текстів і документів; 

розуміти: необхідність для кожної ділової людини: досконалого володіння 
українською мовою як визначальним складником фахової культури спеціаліста; 
удосконалення навичок використання різних стилів у власному мовленні; засвоєння всіх 
норм сучасної української літературної мови; володіння основними комунікативними 
ознаками культури мовлення діловою людиною; розвитку навичок ораторського 
мистецтва та культури писемного мовлення в офіційно-діловому та науковому стилях; 
засвоєння умінь укладання документів; 

уміти: володіти культурою діалогічного та полілогічного мовлення; здійснювати 
структурно-стилістичний аналіз і корегувати тексти відповідно до норм української 
літературної мови; сприймати, відтворювати і створювати наукові фахові тексти та 
різноманітні професійні документи; застосовувати українську термінологію свого фаху в 
різноманітних комунікативних ситуаціях професійної діяльності; користуватися 
загальномовними та спеціальними словниками; виконувати роль, відведену в ході 



ділового спілкування; підготувати і виголосити публічний виступ (доповідь, промова, 
звинувачення, захист, дискусія тощо); дотримуватися мовного етикету відповідно до 
комунікативної ситуації. 

Викладацький склад: Даскалюк Оксана Любомирівна – кандидат філологічних 
наук, асистент кафедри історії та культури української мови. 

Методи навчання: практичні завдання, групові та індивідуальні консультації, 
робота над ІНДЗ, самостійна робота студента. 

Методи оцінювання: Поточне: термінологічний диктант, усне опитування, 
граматичний диктант, самостійна робота, контрольна робота, експес-опитування, 
практичні завдання, практичні контрольні завдання, контрольні роботи, тести, міні-
диктант з творчим продовженням, виконання вправ за підручником, міні-контрольна 
робота за темою, виконання тренувальних вправ та розв’язування тестових завдань, бліц-
опитування, виконання аудиторних тренувальних вправ, виконання домашніх 
тренувальних вправ, конспект з теми, теоретичний диктант за темою, оцінка за ІНДЗ. 
Підсумкове: іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела, словники, наочність, 
підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. – 232 с 
2. Ділова українська мова: Посібник для студентів вузів / За ред. Н.Д.Бабич. – 

Чернівці: Рута, 1996. – 276 с. 
3. Культура писемного мовлення (орфографічна і пунктуаційна правильність): Навч. 

посібник / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Рута, 2000. – 96 с. 
4. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Бабич Н.Д. – Чернівці: 

Книги – ХХІ, 2005. – 572 с. 
5. Свердан М., Свердан Т. Українська мова з професійним спрямуванням: Практикум 

для студентів економічних спеціальностей. – Чернівці: Рута, 2005. – 216 с. 
6. Свердан т., Рульова Н. Українська мова з професійним спрямуванням: Навчальний 

посібник для студентів юридичного факультету. – Чернівці: Рута, 2005. – 72 с. 
7. Українська мова і мовлення: Навч. посібник / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Рута, 

1999. – 96 с. 
 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

СУСПІЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ МОВИ.СТИЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
 
Н.Е. 1.1. Суспільне значення української мови, її правовий статус 

Предмет і завдання курсу; українська мова як компонент професійної культури 
спеціаліста. Мова та її функції.Основні етапи становлення української 
мови.Державотворча роль мови. Історія української мови як державної. Основи мовної 
політики і чинники прискорення процесів упровадження державної мови. Літературна 
мова як вища форма розвитку мови. Форми сучасної української літературної 
мови.Поняття мовної норми; основні мовні норми. 
 
Н.Е. 1.2. „Стилі сучасної української літературної мови” 

Основні ознаки функціональних стилів сучасної української мови.Функціонування 
та особливості наукового стилю.Функціонування та особливості офіційно-ділового 
стилю.Функціонування та особливості публіцистичного стилю. 
 
Н.Е. 1.3 Особливості наукової та офіційно-ділової лексики сучасної української мови 



Основні етапи становлення і розвитку сучасної української термінології; типи 
термінологічних словників.Ознаки науково-термінологічної та виробничо-професійної 
лексики.Історичне формування мови ділових паперів.Мовні кліше і штампи. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ2: 

НОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ 
 

Н.Е. 2.1. Морфологічні норми сучасної української літературної мови у професійному 
мовленні 

Особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, 
займенників у професійному мовленні.Особливості використання дієслівних форм у 
професійному мовленні; синонімія способових форм дієслова.Труднощі перекладу 
процесових понять.Службові слова у професійному мовленні.Правопис та відмінювання 
географічних назв.Відмінювання числівників.Правопис та відмінювання імен, імен по 
батькові та прізвищ. 
 
Н.Е. 2.2 Лексичні та стилістичні норми сучасної української літературної мови у 
професійному мовленні 

Лексичні норми української мови.Явища лексичної омо- та паронімії; міжмовна 
омонімія.Явище суржику.Терміни, виробничо-професійні та науково-технічні 
професіоналізми.Номенклатурні назви у професійному мовленні.Стилістичні норми 
української мови та їх специфіка в офіційно-діловому та науковому стилях.Тавтологія та 
плеоназм. 
 
Н.Е. 2.3. Синтаксичні норми української літературної мови у професійному мовленні 

Синтаксичні норми української літературної мови.Порядок слів як стилістичний 
засіб.Відокремлені слова і конструкції у професійному мовленні.Складні випадки 
узгодження і керування.Правила використання активних і пасивних конструкцій та 
безособових форм.Специфіка українських прийменникових конструкцій. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3: 

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
СПЕЦІАЛІСТА. СКЛАДАННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ НАУКОВИХ ТА ОФІЦІЙНО-

ДІЛОВИХ ПРОФЕСІЙНИХ ТЕКСТІВ 
 

Н.Е. 3.1. Поняття культури мовлення 
Основні комунікативні ознаки культури мовлення: правильність як комунікативна 

ознака мовлення; правила і норми; точність і логічність мовлення; поняття про алогізми; 
умови досягнення точності й логічності мовлення; багатство (різноманітність) мовлення: 
види синонімів, омоніми, пароніми тощо; чистота мовлення; поняття „діалект – 
діалектизм”, „канцеляризм – мовний штамп”, „вульгаризм” та ін.; доречність і достатність 
мовлення; виразність мовлення. Особливості усної та писемної форм мовлення. 
 
Н.Е. 3.2. Культура писемного мовлення (технічні правила оформлення рукописних 
та машинописних текстів). 

Правила оформлення титульної сторінки наукового тексту.Правила 
цитування.Норми оформлення списку використаної літератури.Рубрикація наукових та 
офіційно-ділових текстів.Культура писемного мовлення офіційно-ділового та наукового 
стилів. 
 
Н.Е. 3.3. „Сучасний документ. Норми, правила, варіанти” 



Поняття про документ.Класифікація документів.Реквізити документів, 
формуляр.Вимоги до укладання документів. 
 
Н.Е. 3.4. Укладання й редагування документів 

Укладання довідково-інформаційних та обліково-фінансових документів 
(пояснювальна й доповідна записки, відгуки, довідки, звіти, оголошення, плани робіт, 
подання, клопотання, протоколи, витяги з протоколів, службові листи, службові 
телеграми, факси, телефонограми, акти, розписка, доручення).Укладання розпорядчих 
документів (постанова, ухвала, розпорядження, накази, вказівки). 
 
Н.Е. 3.5 Культура усного ділового мовлення 

Орфоепічні норми української мови. Види та правила усного спілкування за 
професійним спрямуванням (ділова нарада, службова бесіда, телефонна ділова 
розмова).Види і жанри публічних виступів (виступ під час наради, промови з нагоди 
урочистих зустрічей, громадсько-політична та академічна промови та ін.). 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: Мова та етика ділової комунікації: Навч. 
посіб. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: АртЕк, 2002. – 208 с. 

2. Д’яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: Семантичний та 
соціолінґвістичний аспекти. – К.: Вид. дім “КМ Academia”, 2000. – 218 с. 

3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., доповнене. – Х.: Торсинг, 2002. 
– 448 с. 

4. Корж А.В. Ділова українська мова для юристів: Лекції та комплексні завдання. Навч. 
посібник. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. – 176 с. 

5. Культура писемного мовлення (орфографічна і пунктуаційна правильність): Навч. 
посібник / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Рута, 2000. – 96 с. 

6. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Бабич Н.Д. – Чернівці: 
Книги – ХХІ, 2005. – 572 с. 

7. Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: 
Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с. 

8. Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб та доп. – 
К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с. 

9. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. – 2-ге вид., 
стереотип. – К.: Либідь, 2001. – 240 с. 

10. Русанівський В.М. Історія української літературної мови. Підручник. – К.: АртЕк, 
2001. – 392 с. 

11. Свердан М., Свердан Т. Українська мова з професійним спрямуванням: Практикум для 
студентів економічних спеціальностей. – Чернівці: Рута, 2005. – 216 с. 

12. Свердан т., Рульова Н. Українська мова з професійним спрямуванням: Навчальний 
посібник для студентів юридичного факультету. – Чернівці: Рута, 2005. – 72 с. 

13. Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М.Морозов, Л.М.Шкарапута. – К.: Наук. думка, 
2000. – 680 с. 

14. Українська мова. Енциклопедія. – К.: Вид-во “Укр. енциклопедія” імені М.П.Бажана, 
2000. – 752 с. 

15. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – 480 с. 
 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 
Шифр дисципліни – 6.020301/00/1.1.3 
Курс -1, 2; семестр - 1, 2,3,4; усього годин - 360; на тиждень – 3/2/2/2 год. (пр.); кредитів – 
10. 
Обов'язкова. 



Попередні умови: знання отримані у середніх навчальних закладах при вивченні 
французької мови. 
 Мета викладання дисципліни: практичне володіння англійською мовою, 
реалізація на письмі комунікативних намірів (встановлення ділових контактів, вираження 
прохання, згоди-незгоди, відмови, вибачення, подяки); досягнення студентом такого рівня 
знань, який повинен забезпечити майбутньому спеціалісту можливість спілкуватись 
англійською мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою, застосовуючи лексико-
граматичний мінімум, проводити обговорення проблем загальнонаукового та професійно 
орієнтованого характеру. 
  Завдання вивчення дисципліни: навчити студента на основі сформованих знань: 
брати участь в усному мовленні англійською мовою; реалізувати комунікативні наміри на 
письмі (статті, монографії, реферати); працювати з іншомовними джерелами наукового та 
професійно-виробничого характеру, у виробничих умовах, на основі лексико-
граматичного мінімуму, користуючись професійно орієнтованими іншомовними 
(друкованими та електронними) джерелами здійснювати ознайомче, пошукове та 
вивчаюче читання; здійснювати ознайомче, пошукове та вивчаюче читання: читати не 
адаптовану літературу із спеціальності з метою отримання наукової інформації і 
відтворення її рідною мовою; користуватися іншомовними джерелами загального та 
професійно-виробничого характеру (друкованими та електронними) за результатом 
скласти реферат або анотацію до прочитаного тексту зі спеціальності (передати його зміст 
рідною чи англійською мовою); брати участь в усних бесідах англійською мовою в обсязі 
тематики, передбаченої програмою. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
 Лінгвістичні компетенції як знання та вміння використовувати мовні одиниці 
складаються з лексичної, граматичної, семантичної, фонологічної, орфографічної та 
орфоепічної компетенцій. 
 Лексична компетенція як складник лінгвістичної компетенції складається із 
лексичних та граматичних елементів. На вибір лексичних елементів впливають академічні 
та/або професійні сфери і ситуації, в яких вони мають вживатися, тому підбір лексики 
може у значній мірі різнитися в окремих робочих програмах. Під час відбору граматичних 
елементів (напр., артиклів, кількісних та вказівних займенників і таке інше) слід 
звертатися до публікації Ради Європи Vantage (2001). 
 Граматична компетенція як знання та вміння користуватися граматичними 
ресурсами мови розглядається як цілісний механізм виконання комунікативних завдань в 
рамках даної ситуації. Мовні функції, необхідні для виконання комунікативних завдань, 
визначаються контекстом, пов'язаним із навчанням і спеціалізацією. Функціональні 
зразки, що свідчать про РВМ В2, містяться в публікації Ради Європи Vantage (2001). Хоча 
викладання/вивчення АМПС зосереджено скоріше на значенні, ніж на формі, воно все ж 
таки не виключає навчання граматичних явищ тоді, коли вони з'являються у навчальному 
контексті. 
 Семантична компетенція, яка розглядає здатність студента усвідомлювати й 
контролювати організацію змісту, інтегрується у розвиток мовленнєвої комунікативної 
компетенції, оскільки питання змісту посідають центральне місце в комунікації. 
Відношення слова до його загального контексту, внутрішньолексичні зв'язки, значення 
граматичних елементів, категорій, структур та процесів, такі логічні зв'язки як 
наслідковість, пресупозиція, імплікативність мають велике значення в розумінні та 
продукуванні дискурсу в АМПС. 
 Фонологічна, орфографічна та орфоепічна компетенції формуються лише 
настільки, наскільки це є необхідним для усної та письмової комунікації в рамках 
академічного й професійного середовища, що відповідає РВМ В2. 
 Соціокультурна компетенція як невід'ємна частина змісту програми АМПС 
спрямована на розвиток розуміння й тлумачення різних аспектів культури і мовної 



поведінки у професійному середовищі. Вона сприяє розвитку вмінь, характерних для 
поведінки в різних культурних і професійних ситуаціях, та реагування на них. 
 Професійна комунікативна компетенція, яка є у центрі уваги Типової програми 
АМПС, формується у студентів різних спеціальностей для реальних академічних та 
професійних сфер і ситуацій. Такі загальні сфери й ситуації не описуються у Типовій 
програмі, оскільки вони мають бути визначені для окремих спеціальностей користувачів 
Програми. 
 Мовленнєві вміння як важливий складник лінгвістичної компетенції включені до 
загальних цілей навчання. Попри те, що вони перелічені окремо, мовленнєві вміння 
розвиваються в інтегрований спосіб. Мовленнєві вміння визначаються й інтегруються 
відповідно до мовної поведінки, яка є специфічною для сфер і ситуацій, пов'язаних із 
навчанням та спеціалізацією. Незалежно від того, в якій послідовності такі вміння 
з'являються в таблиці Навчальних цілей, пріоритет надається тим із них, які є більш 
важливими у даній ситуації. Так, наприклад, уміння робити презентації включають у себе 
усі чотири мовленнєві вміння. У цьому випадку вміння говорити має пріоритет над 
вміннями слухати, читати і писати. Проте коли йдеться про листування, вміння читати й 
писати набувають першочергового значення. 
 Посередницька діяльність не винесена окремо у навчальні цілі програми АМПС. 
Посередницькі вміння є необхідними там, де "користувач мовою покликаний не виражати 
свої власні думки, а просто діяти як посередник між співрозмовниками, неспроможними 
зрозуміти один одного прямо." (ЗЄР, 2001 р., стор. 87). Посередництво може охоплювати 
такі види діяльності як усний та письмовий переклад, а також резюмування та переказ 
текстів тією ж мовою і таке інше. Беручи до уваги те, що посередницька діяльність є 
"лише другорядним продуктом навчання" на РВМ В2, вона не відіграє важливої ролі у 
процедурах оцінювання, які можуть бути з нею пов'язані. 
 Вміння учитися спрямовані на розвиток здатності студентів ефективно 
користуватися навчальними можливостями, створеними навчальними ситуаціями. Вони 
сприяють розвитку самостійності студентів у навчальній та пов'язаній зі спеціалізацією 
сферах. 
 В кінці цього етапу студент повинен вміти: мовлення - ставити питання, вести 
бесіду, відповідати на питання, передавати зміст прослуханого тексту англійською мовою, 
робити різні повідомлення, володіти лексичним та граматичним матеріалом відповідно до 
програми; аудіювання - розуміти тексти на слух відповідно до тематики програми, 
передавати їх зміст рідною та англійською мовами; письмо - здійснювати переклад та 
презентацію тексту згідно зазначених нижче вимог; читання - читати тексти зі 
спеціальності широкого профілю, публіцистичні тексти (зі словником). 
 Викладацький склад: Огуй Олександр Дмитрович – доктор філологічних наук, 
професор, завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів. 
 Методи навчання: практичні заняття, групові та індивідуальні консультації, 
педагогічні ігри, письмовий та усний аналіз художніх творів, статей, наукових робіт, 
мовлення, читання, аудіювання; переклад та письмо. 
 Методи оцінювання: Поточне: усне та фронтальне опитування, контрольна 
робота, тестування, термінологічний диктант, лексичний диктант, граматичний диктант, 
читання, мовлення, писання, на пам’ять, самостійна робота, контрольна робота, експес-
опитування, переклад та переказ текстів, словникова робота, лексика, граматика, 
фонетика. Підсумкове: залік, іспит. 
 Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела, підручники, наочність, 
словники, роздатковий матеріал, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 
 
 Змістовне наповнення: 
 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

  
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 
 

ФРАНЦУЗЬКА МОВА 
Шифр дисципліни – 6.020301/00/1.1.6 
Курс -1, 2; семестр - 1, 2,3,4; усього годин - 180; на тиждень – 3/2/2/2 год. (пр.); кредитів – 
5. 
Обов'язкова. 
Попередні умови: знання отримані у середніх навчальних закладах при вивченні 
французької мови. 
  Мета викладання дисципліни: практичне володіння французькою мовою, 
реалізація на письмі комунікативних намірів (встановлення ділових контактів, вираження 
прохання, згоди-незгоди, відмови, вибачення, подяки); досягнення студентом такого рівня 
знань, який повинен забезпечити майбутньому спеціалісту можливість спілкуватись 
англійською мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою, застосовуючи лексико-
граматичний мінімум, проводити обговорення проблем загальнонаукового та професійно 
орієнтованого характеру. 
  Завдання вивчення дисципліни: навчити студента на основі сформованих знань: 
брати участь в усному мовленні французькою мовою; реалізувати комунікативні наміри 
на письмі (статті, монографії, реферати); працювати з іншомовними джерелами наукового 
та професійно-виробничого характеру, у виробничих умовах, на основі лексико-
граматичного мінімуму, користуючись професійно орієнтованими іншомовними 
(друкованими та електронними) джерелами здійснювати ознайомче, пошукове та 
вивчаюче читання; здійснювати ознайомче, пошукове та вивчаюче читання: читати не 
адаптовану літературу із спеціальності з метою отримання наукової інформації і 
відтворення її рідною мовою; користуватися іншомовними джерелами загального та 
професійно-виробничого характеру (друкованими та електронними) за результатом 
скласти реферат або анотацію до прочитаного тексту зі спеціальності (передати його зміст 
рідною чи англійською мовою); брати участь в усних бесідах англійською мовою в обсязі 
тематики, передбаченої програмою. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: 
розуміти: 
уміти: 
Викладацький склад: Танасюк Аліна Іллівна – асистент кафедри французької 

мови. 
Методи навчання: практичні заняття, групові та індивідуальні консультації, 

педагогічні ігри, письмовий та усний аналіз художніх творів, статей, наукових робіт, 
переклад та переказ текстів. 

Методи оцінювання: Поточне: термінологічний диктант, граматичний диктант, 
самостійна робота, контрольна робота, експес-опитування, переклад та переказ текстів, 
словникова робота.  Підсумкове: залік, іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, підручники, словники, тексти для 
перекладу та переказу, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

 
Змістовне наповнення: 

І семестр 
МОДУЛЬ 1: 

КОРЕГУЮЧИЙ КУРС З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ 



 
Н.Е. 1.1. Фонетико-граматичний аспект з елементами розмовної практики 

Будова французького речення. Види означеного та неозначеного артиклів. 
Множина іменників. Вказівний займенник ce, ça. Теперішній час дієслів I групи. 
Присвійні прикметники та їх вживання. Теперішній час дієслів IІ групи. Питальне речення 
з простою інверсією. Теперішній час дієслів IІІ групи. Заперечна форма дієслова. Вказівні 
прикметники. Запитання до підмета. Розмовна тема „Моя біографія” Присвійні 
прикметники. Злитий артикль. Питальне речення зі складною інверсією. 
 
Н.Е. 1.2. Лексико-граматичний аспект з елементами розмовної практики 

Питальне речення з простою інверсією. Теперішній час дієслів IІІ групи. Заперечна 
форма дієслова. Вказівні прикметники. Запитання до підмета. Розмовна тема „Моя 
біографія”. Присвійні прикметники. Злитий артикль. Питальне речення зі складною 
інверсією. Розмовна тема „Моя біографія ”. Питальні прислівники où, d’où, quand, 
comment,  pourquoi.  Питальний прикметник quel. Безособовий зворот il  y a Різниця між 
il y a та être 
Особові придієслівні займенники. Основні правила утворення множини іменників. 
Наказовий спосіб дієслів. Не вживання артиклів. Година та годинник. Найближчий 
майбутній час. Керування дієслів. Різниця між дієсловами dire, parler. 

Текст зі спеціальності «Notre conception de la nouvelle époque». Прочитати і 
перекласти уривок фахового тексту «Notre conception de la nouvelle époque». Текст зі 
спеціальності «La raison et la science». Прочитати і перекласти уривок фахового тексту 
«Notre conception de la nouvelle époque». Текст зі спеціальності «Hymne à la Vie  ». 
Прочитати і перекласти уривок фахового тексту «Hymne à la Vie ». 

 
МОДУЛЬ 2: 

СИСТЕМА ФРАНЦУЗЬКИХ ЗАЙМЕННИКІВ ТА ПРИКМЕТНИКІВ 
 
Н.Е. 2.1. Лексико-граматичний аспект з елементами розмовної практики 

Основні правила утворення жіночого роду прикметників. Відмінювання 
займенникових дієслів у всіх формах теперішнього часу. Займенникові дієслова в 
стверджувальній та заперечній формі наказового способу. Тема „Мій робочий день”. 
Безособові дієслова та вирази. Безособовий займенник on. Запитання до непрямого 
додатка істоти та неістоти. Діалог на тему розпорядку дня. Заперечні займенники та 
прислівники: rien, personne, jamais, plus, nulle part, ni…ni. Неозначені прикметники 
Tout, même. Випадки їх вживання та переклад. Неозначені прикметники chaque, 
quelques, plusieurs Випадки їх вживання та переклад. Неозначені прикметники certain, 
autre.Випадки їх вживання та переклад. Прислівники y, en. Особливості їх вживання у 
французькій мові. Закріплення вивченого граматичного та лексичного матеріалу за 
семестр. 

Текст зі спеціальності «La Prière  ». Прочитати і перекласти уривок фахового тексту 
«La Prière ». Текст зі спеціальності «L`amour ». Прочитати і перекласти уривок фахового 
тексту «L`amour ». Текст зі спеціальності « Célébration du repas du Seigneur». Прочитати і 
перекласти уривок фахового тексту « Célébration du repas du Seigneur». 

 
ІІ семестр 

МОДУЛЬ 1: 
СКЛАДНИЙ МИНУЛИЙ ЧАС ДІЙСНОГО СПОСОБУ 

 
Н.Е. 1.1. Фонетико-граматичний аспект з елементами розмовної практики 

Утворення  складного минулого часу Passé composé. Дієприкметник минулого 
часу. Закріплення складного минулого часу. Відмінювання вивчених дієслів у всіх 



формах. Розмовна тема „Моє навчання в університеті ”. Місце особових придієслівних 
займенників-додатків у складних часах. Різниця між дієсловами aller, venir, marcher. 
Діалог на тему „Моє навчання в університеті ”. Артикль  і прийменник de. Утворення 
множини прикметників Питання до прямого додатка істоти та неістоти. 
 
Н.Е. 1.2. Лексико-граматичний аспект з елементами розмовної практики 

Passé composé дієслів, що відмінюються з être. Місце прислівників у складних 
часах. Узгодження дієслів, що відмінюються з допоміжним дієсловом avoir. Неозначені 
займенники: форми, вживання та переклад. 

Текст зі спеціальності « Enseignement sur les dons spirituels». Прочитати і 
перекласти уривок фахового тексту « Enseignement sur les dons spirituels». Текст зі 
спеціальності « L`exercice des dons spirituels». Прочитати і перекласти уривок фахового 
тексту «L`exercice des dons spirituels». 
 

МОДУЛЬ 2: 
ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ПРИНЦИПИ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ 

 
Н.Е. 2.1. Лексико-граматичний аспект з елементами розмовної практики 

Займенникові дієслова в складному минулому часі. Відносні займенники qui, que. 
Особливі форми наказового способу. Утворення жіночого роду іменників. Особливості 
вимови та написання кількісних і порядкових числівників. Запитання до іменної частини 
присудка. Розмовна тема „Україна ”. Складні відносні займенники, особливості їх 
вживання. Діалог на тему „Україна ”. Відносний займенник dont. Особові займенники en, 
y: їх місце в реченні. Утворення жіночого роду прикметників. Повторення вивченого 
граматичного матеріалу. 

Текст зі спеціальності « Invocation des saints». Прочитати і перекласти уривок 
фахового тексту « Invocation des saints». Прочитати і перекласти уривок фахового тексту 
“La critique sceptique”. 
 

ІІІ семестр 
МОДУЛЬ 1: 

ГРУПИ ФРАНЦУЗЬКИХ ЗАЙМЕННИКІВ 
 

Н.Е. 1.1. Фонетико-граматичний аспект з елементами розмовної практики 
Особові самостійні займенники: форми та особливості вживання. Вказівні 

займенники: форми та особливості вживання. Пасивна форма дієслова. Правила 
перетворення активної форми в пасивну та навпаки. 
 
Н.Е. 1.2. Лексико-граматичний аспект з елементами розмовної практики 

Закріплення пасивної форми дієслова у всіх часах. Розмовна тема „Їжа”. Утворення 
минулого незавершеного часу Imparfait. Випадки вживання недоконаного часу. Розмовна 
тема „Їжа”. Інфінітивний зворот. Поняття репризи та Mise en refief. Місце двох 
займенників-додатків. Перевірити якість засвоєння поданого матеріалу з точки зору 
фонетики, граматики та лексики. 

Прочитати і перекласти уривок фахового тексту “Le philosophe et la raison”. 
Прочитати і перекласти уривок фахового тексту “Le bon sens” 

 
МОДУЛЬ 2: 

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ПРИНЦИПИ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ 
 
Н.Е. 2.1. Лексико-граматичний аспект з елементами розмовної практики 



Дієприслівник – Gérondif. Дієприкметник теперішнього часу – Participe present. 
Складний дієприкметник минулого часу – Participe passé composé. Абсолютний 
дієприкметниковий зворот - Proposition participe absolue. Місце прикметника-означення. 
Узгодження прикметників. Ступені порівняння прикметників. Розмовна тема „ Чернівці”. 
Закріплення ступенів порівняння прикметників. Утворення та особливості вживання 
простого майбутнього часу – Futur simple. Futur simple та підрядне умовне речення. 
Інфінітив минулого часу – Infinitif passé та дієслівні перифрази. Діалог на тему „ 
Чернівці”. 

Прочитати і перекласти уривок фахового тексту “De la raison des choses”. 
Прочитати і перекласти уривок фахового тексту “La raison et la passion”. 
 

ІV семестр 
МОДУЛЬ 1: 

СИСТЕМА ФРАНЦУЗЬКИХ ПРИСЛІВНИКІВ 
Н.Е. 1.1. Фонетико-граматичний аспект з елементами розмовної практики 

Давноминулий час Plus-que-parfait. Пасивний стан та займенникові дієслова з 
пасивним  значенням. Ступені порівняння прислівників –Degrés de comparaison des 
adverbs. Розмовна тема „Подорож”. 
 
Н.Е. 1.2. Лексико-граматичний аспект з елементами розмовної практики 

Особливості вживання деяких прислівників: tout, meme, ne…que, non plus. 
Розмовна тема „Подорож”. Утворення та вживання умовного способу. Теперішній час 
умовного способу –Conditionnel present. Минулий час умовного способу та особливості 
вживання –  
Conditionnel passé. Узгодження часів дійсного способу. Діалог на тему  „Подорож”. 
Перевірити якість засвоєння поданого матеріалу з точки зору фонетики, граматики та 
лексики. 

Прочитати і перекласти уривок фахового тексту “La raison et la conduite de la vie”. 
Прочитати і перекласти уривок фахового тексту “La loi morale”. 
 

МОДУЛЬ 2: 
ЧАСИ СУБ’ЄКТИВНОГО СПОСОБУ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ 

 
Н.Е. 2.1. Лексико-граматичний аспект з елементами розмовної практики 

Утворення та вживання суб’єктивного способу. Теперішній час суб’єктивного 
способу – Présent du subjonctif. Вживання subjonctif у підрядних з’ясувальних реченнях. 
Непряме питання та інверсія підмета. Розмовна тема „Мої наукові захоплення ”. Присвійні 
займенники та особливості їх вживання. Розмовна тема „Мої наукові захоплення ”. 
Subjonctif у підрядних означальних та обставинних реченнях. Діалог на тему „Мої 
наукові захоплення ”. Утворення subjonctif passé. Утворення простого минулого часу  - 
passé simple. 

Прочитати і перекласти уривок фахового тексту “La science et sa mystique”. 
Прочитати і перекласти уривок фахового тексту “La raison et la conduite de la vie”. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Brunel F., Valletta A. Orthographe. Grammaire. Conjugaison. – P., 1991. 
2. Descoubes F., Paul J. Grammaire 3e. – P., 1993. 
3. Français accéléré : Прискорений курс французької мови:Підруч. для студ. вищ. навч. 

закл./ Г.Г. Крючков, М.П. Мамотенко, В.С. Хлопук, В.С. Воєводська. – 3-тє авт.. вид., 
випр.. – К.: Видавництво А.С.К., 2005. 

4. Guiraud P. L’Argot. – P., 1969. 
5. Martinet A. Eléments de linguistique générale. – P., 1995. 



6. Volkova T. E. Le français en vacances. – M., 1988. 
7. Бурбело В.Б., Андрашко К. М., та інш. Словник французько-український, українсько-

французький. – К., 1996. 
8. Витрешко Н.Л. Учебник французского языка для неязыковых (гуманитарных) вузов. - 

М., 1971. 
9. Ганшина К.А. Французско-русский словарь. – М., 1971. 
10. Дроздов А.А. Граматика французької мови в таблицях та схемах.- К., 1997. 
11. Князєва Д. А., Шаповал Г. А., Яценюк М. Г. Завдання для проведення занять з 

розмовної практики для студентів неспеціальних факультетів. – Чернівці, 1992. 
12. Попова Г. Н., Козакова М. Грамматика французского языка. Практический курс. – М., 

1999. 
13. Суслова Ю. И. Учебник французского языка. – М., 1986. 
 

НІМЕЦЬКА МОВА 
Шифр дисципліни – 6.020301/00/1.1.6 
Курс -1, 2; семестр - 1, 2,3,4; усього годин - 180; на тиждень – 3/2/2/2 год. (пр.); кредитів – 
5. 
Обов'язкова. 
Попередні умови: знання отримані у середніх навчальних закладах при вивченні 
німецької мови. 
 Мета викладання дисципліни: практичне володіння німецькою мовою, реалізація 
на письмі комунікативних намірів (встановлення ділових контактів, вираження прохання, 
згоди-незгоди, відмови, вибачення, подяки); досягнення студентом такого рівня знань, 
який повинен забезпечити майбутньому спеціалісту можливість спілкуватись німецькою 
мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою, застосовуючи лексико-граматичний 
мінімум, проводити обговорення проблем загальнонаукового та професійно орієнтованого 
характеру. 
 Завдання вивчення дисципліни: навчити студентів вести бесіду, (ставити 
питання, відповідати на них), передавати зміст прослуханого чи прочитаного тексту 
німецькою мовою, робити повідомлення в обсязі тематики, передбаченої в програмі, 
володіти певним лексичним матеріалом відповідно до програми; розуміти на слух тексти 
відповідно до тематики програми, передавати їх зміст рідною і німецькою мовою; читати і 
перекладати, користуючись словником, нескладні суспільно-політичні, публіцистичні і 
загально наукові тексти; виконувати лексико-граматичні вправи відповідно до тематики, 
передбаченої в програмі курсу, підготовку рефератів і анотацій до прочитаних текстів, 
творчих робіт на задану тематику. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: лексичні одиниці, окремі слова, терміни, вирази як компоненти мовних 
моделей для успішної реалізації мовленнєвої діяльності, розмовні теми; 

розуміти: основи спілкування німецькою мовою; основи спілкування іноземною 
мовою з фаховим спрямуванням; 

уміти: мовлення: вести бесіду, (ставити питання, відповідати на них),передавати 
зміст прослуханого чи прочитаного тексту німецькою мовою, робити повідомлення в 
обсязі тематики, передбаченої в програмі, володіти певним лексичним матеріалом 
відповідно до програми; аудіювання: розуміти на слух тексти відповідно до тематики 
програми, передавати їх зміст рідною і німецькою мовою; читання: читати і перекладати, 
користуючись словником, нескладні суспільно-політичні, публіцистичні і загально 
наукові тексти; письмо

Викладацький склад: Мельник Олена Вікторівна – ассистент кафедри іноземних 
мов для гуманітарних факультетів. 

: виконання лексико - граматичних вправ відповідно до тематики, 
передбаченої в програмі курсу, підготовка рефератів і анотацій до прочитаних текстів, 
творчих робіт на задану тематику. 



Методи навчання: практичні заняття. Для активізації навчально-пізнавальної 
діяльності студентів використовуються індивідуальні консультації, педагогічні ігри, 
письмовий та усний аналіз художніх творів, статей, наукових робіт 

Методи оцінювання: Поточне: термінологічний диктант, граматичний диктант, 
самостійна робота, контрольна робота, експес-опитування. Підсумкове: залік, іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, тексти для перекладу, методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни: 

1. Бачинський Я.В. "Зразки ділового мовлення у практиці німецької мови." - Чернівці, 
ЧНУ, 1999р., 42 с. 

2. Лабовкіна Г.А., Палига Г.С., Гіков Л.В. "Розмовні теми і граматичний довідник з 
німецької мови". Частина 1. Чернівці, ЧНУ, 1997р.,86 с. 

3. Лабовкіна Г.А., Палига Г.С., Гіков Л.В."Розмовні теми і граматичний довідник з 
німецької мови". Частина 2. ЧНУ, 1997р.,80 с. 

4. Фонетичні вправи для студентів І курсу неспеціальних факультетів, Чернівці, 
1981р., 22 с. 

5. Щербань Н.П., Лабовкіна Г.А., Бачинський Я.В., Кушнерик В.І. "Німецькамова", 
Чернівці, 2005р., 500 с. 

 
Змістове наповнення: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 
ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 1 

 
Н.Е. 1.1. Вивчення іноземної мови. Відмінювання і вживання дієслів в теперішньому 
часі 

Відмінювання слабких, сильних, неправильних дієслів в теперішньому часі. 
Відмінювання означеного і неозначеного артиклів. Порядок слів в простому розповідному 
і питальному реченнях. Виконання граматичних вправ 1-19. (усно і письмово). Текст «Ми 
вивчаємо іноземні мови». Читання і переклад тексту. Усне опитування лексики до тексту і 
до теми (тематичного словника). Відповіді на питання до тексту. Складання питань до 
тексту. Читання і переклад додаткових текстів про вивчення іноземних мов. Монологічне і 
діалогічне мовлення. Переказ тексту. Прислів'я до тексту. Вірш „Meeresstille" von J.W. 
Goethe. 
 
Н.Е. 1.2. Навчання в університеті. Відмінювання іменників 

Відмінювання іменників в однині і множині. Сильна, слабка і жіноча відміни. 
Відмінювання власних імен. Окремі випадки відмінювання іменників. Виконання 
граматичних вправ 1-5 стор. І додаткових вправ (роздатковий матеріал). Текст «Моє 
навчання». Читання і переклад тексту. Робота над лексикою до тексту. Діалоги до тексту. 
Опитування лексики до тексту. Тематичний словник. Переказ тексту за планом: 
«Навчальний план студента. Розклад занять. Мій факультет. Моя група». 

 
Н.Е. 1.3. Чернівецький національний університет . Іменник. Категорія числа 

Утворення множини іменників чоловічого, жіночого і середнього родів. Особливі 
випадки утворення множини іменників. Виконання граматичних вправ - 1-5 стор. Текст 
«Чернівецький університет». Читання і переклад тексту. Робота над лексикою до тексту. 
Тематичний словник до тексту. Читання і переклад додаткових текстів про університет. 
Святкування дня заснування університету. Діалоги і монологи до тексту. Переказ тексту. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 



ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 2 
 
Н.Е. 2.1. Бібліотека. Числівник 

Числівник. Утворення кількісних числівників. Порядкові числівники, читання дат і 
чисел. Граматичні вправи 1-9 стор. Текст «Бібліотека». Читання і переклад тексту. Робота 
над лексикою до тексту. Усне опитування лексики, тематичного словника. Діалоги і 
монологи до тексту. Переказ тексту за планом: Найбільші бібліотеки світу. Бібліотека 
міста Чернівці. Наукова бібліотека університету. Бібліотека імені Вернадського в Києві. 
Моя робота в бібліотеці.. Прислів'я до теми. Вірш «Spätherbst» von Th. Fontam. 

 
Н.Е. 2.2. Про будинки і квартири. Прийменник 

Прийменники з давальним, знахідним давальним і знахідним відмінками. Виконання 
граматичних вправ 1-12 стор. Текст «Про будинки і квартири». Читання і переклад тексту. 
Робота над лексикою до тексту. Тематичний словник. Виконання лексичних вправ. 1-8. 
Монологи і діалоги дог тексту. Рольові ігри. Твір на тему «Квартира моєї мрії» 
Контрольна робота. Лексико-граматичний тест. 

 
Н.Е. 2.3. Робочий день студента: Ранок і вечір в сім'ї і в гуртожитку. Відмінювання і 
вживання дієслів з відокремленими і невідокремленими префіксами 

Відмінювання і вживання дієслів з відокремленими і невідокремленими префіксами 
в теперішньому часі. Відмінювання зворотніх дієслів в теперішньому часі. Виконання 
граматичних вправ. Текст «Робочий день студента». Читання і переклад тексту. Робота 
над лексикою до тексту. Тематичний словник. Діалоги і монологи до теми. Рольові ігри. 
Прислів'я. Вірш «Кожен тиждень». 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Frey G.- u.a.Deutsche Sprichwörter für Ausländer.EineAuswahl mit Beispielen VEP, Verlag, 
Leipzig, 1983,124 S. 
2. Haublein G. u.a. MEMO, Berlin, 1999, 2005. 
3. Marktplatz. Deutsche Sprache in der Wirtschaft, Köln, 1995, 289 S. 
4. P.I. Смеречанський .Довідник з граматики німецької мови, Київ, 1989р., 304 с. 
5. X. Шульц, В. Зундермайнер. Немецкая грамматика с упражнениями, Москва, 2003г, 
328 с. 
6. Бачинський Я.В. "Зразки ділового мовлення у практиці німецької мови." - Чернівці, 
ЧНУ, 1999р., 42 с. И.П. Тагиль. Грамматика немецкого язика, Санкт - Петербург, 2001г., 
335 с. 
7. Бориско Н.Ф. Бизнес - курс немецкого язика, Киев: "Логос", 2001г., 352 с. 
8. Е.М. Постникова. Тексты для чтенния на нем. язике, Киев, 2001г., 208 с. 
9. И.П. Тагиль. Грамматика немецкого язика в упражнениях, Санкт - Петербург, 
2004г.,235 с. 
10. Л.В. Шишкова, O.A. Бабин. Вводный фонетический курс немецкого язика. Санкт - 
Петербург, 2002, 228 с. 
11. Лабовкіна Г.А., Палига Г.С., Гіков Л.В. "Розмовні теми і граматичний довідник з 
німецької мови". Частина 1. Чернівці, ЧНУ, 1997р.,86 с. 
12. Лабовкіна Г.А., Палига Г.С., Гіков Л.В."Розмовні теми і граматичний довідник з 
німецької мови". Частина 2. ЧНУ, 1997р.,80 с. 
13. Рената Вагнер. Тренировочные упражнения, Москва, 2003 г, 328 с. 
14. Фонетичні вправи для студентів І курсу неспеціальних факультетів , Чернівці, 1981р., 
22 с. 
15. Щербань Н.П., Лабовкіна Г.А., Бачинський Я.В., Кушнерик В.І. "Німецька мова", 
Чернівці, 2005р., 500 с. 

 



ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
Шифр дисципліни - 6.020301/00/1.1.7 
Курс – 1,2,3; семестр – 1,2,3,4,5,6; усього годин - 288; на тиждень – 4/4/2/2/2/2 год., (пр.), 
кредитів – 8. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: практична підготовка з фізичної культури. 

Мета викладання дисципліни: здійснення цілеспрямованого систематичного 
впливу на студентів фізичними вправами, натуральними силами природи, гігієнічними 
факторами – з метою зміцнення здоров'я, розвитку рухових властивостей, вдосконалення 
функціональних можливостей, формування та покращення головних життєво-важливих 
навичок та вмінь, а також пов'язаних з ними знань, забезпечення готовності людини до 
активної участі в суспільному, виробничому та культурному житті. 

Завдання вивчення дисципліни: адаптація ідей Європейської кредитно-
трансферної системи до системи вищої освіти України для забезпечення мобільності 
студентів; забезпечення можливості навчання студента за індивідуальною варіативною 
частиною освітньо-професійної програми з урахуванням контингенту студентів, їх рівня 
досягнень і створення оптимальних психологічних умов; стимулювання учасників 
навчального процесу з метою досягнення високих показників; послідовне перманентне 
формування фізичної культури особистості; виховання здорової всебічно розвинутої 
досконалої людини. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: основи здорового способу життя; основні методи самоконтролю у процесі 
фізичного удосконалення; складати комплекс ранкової гігієнічної гімнастики; основи 
професійно-прикладної фізичної підготовки; основи системи забезпечення працездатності 
та її відновлення засобами фізичної культури і спорту; нетрадиційні системи зміцнення 
здоров'я і фізичного удосконалення; основи раціонального харчування; 

оволодіти: руховими вміннями та навичками з розділів програми: легка атлетика, 
баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, спортивна боротьба, плавання, основна гімнастика, 
атлетична гімнастика; ефективними допоміжними засобами і прийомами підвищення 
працездатності і прискорення її відновлення при розумовій і фізичній праці; 
удосконаленням і корегуванням статури засобами традиційних і нетрадиційних систем 
фізичних вправ; удосконаленням індивідуальної системи засобів і прийомів підвищення та 
відновлення працездатності при різноманітних видах праці; 

уміти: складати і проводити комплекси вправ з професійно-прикладної підготовки 
для робітників розумової праці. 

Викладацький склад: Каліта Ігор Павлович – старший викладач кафедри фізичної 
культури. 

Методи навчання: практичні заняття, спортивні ігри. 
Методи оцінювання: Поточне: здача нормативів Підсумкове: залік. 
Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 

навчально-методичного забезпечення дисципліни, підручники, спортивний інвентар, 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ЛЕГКА АТЛЕТИКА В ДЕРЖАВНІЙ СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. 
ЕЛЕМЕНТИ СПОРТИВНИХ ІГОР, РУХЛИВІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 

H.E. 1.1. Теоретичні основи легкої атлетики. Основи техніки легкої атлетики 



Легка атлетика як навчальний предмет, класифікація основних видів л/а; легка 
атлетика в контексті державних тестів. Основи техніки бігу на короткі дистанції. 
Естафетний біг: передача і прийом естафети. Основи техніки стрибків в довжину. Основи 
техніки бігу на середні дистанції. Розвиток швидкості, спритності, витривалості. 
 
H.E. 1.2.Основи техніки спортивних ігор 

Основи техніки спортивних ігор баскетбол, гандбол. Техніка пересування, 
володіння м’ячем, техніка нападу, захисту. Групові та командні дії. Правила гри, 
суддівство. Розвиток швидкості, спритності, витривалості. 
 
H.E. 1.3. Рухливі та національні ігри як засіб загального розвитку людини 
Методика проведення рухливих ігор, класифікація рухливих ігор. Розвиток швидкості, 
сили, спритності, витривалості. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ГІМНАСТИКА. ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА 
H.E. 2.1. Гімнастика 

Підготовчі та спеціальні гімнастичні вправи в організації учбової діяльності та 
оздоровленні студентів. Правила та методика виконання стройових та загально-
розвиваючих вправ. Застосування широкого арсеналу гімнастичних вправ направлених на 
розвиток гнучкості студентів 
 
H.E. 2.2. Атлетична гімнастика 

Удосконалення функціональних систем організму засобами атлетичної гімнастики. 
Розвиток швидкості, спритності, витривалості. 
 
H.E. 2.3. ППФВ 

Розвиток загальнофізичних якостей необхідних для підтримки високого рівня 
професійно важливих фізичних та психологічних вмінь та навичок. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3: 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. ЕЛЕМЕНТИ СПОРТИВНИХ 
ІГОР, РУХЛИВІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 
Н.Е. 3.1. Теоретичні основи фізичного виховання студентів ВНЗ 

Теми теоретичного розділу для програми з фізичного виховання студентів вищих 
навчальних закладів III-IV рівня акредитації. 
 
Н.Е. 3.2. Основи техніки спортивних ігор 

Основи техніки спортивних ігор баскетбол, волейбол, футбол. Характеристика та 
особливості технічних елементів гри волейбол. Техніка пересування, володіння м’ячем, 
техніка нападу, захисту. Групові та командні дії. Правила гри, суддівство. Розвиток 
швидкості, спритності, витривалості. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4:ЛЕГКА АТЛЕТИКА, КРОСОВА ПІДГОТОВКА 

 
H.E. 4.1. Основи техніки легкої атлетики 

Легка атлетика в контексті державних тестів. Основи техніки спортивної ходьби. 
Біг на середні та довгі дистанції, технікависокого старту та фінішування. Розвиток 
швидкості, витривалостіспритності (човниковий біг). 
 
H.E. 4.2. Кросова підготовка 



Розвиток загальнофізичних якостей. Розвиток витривалості: спеціально-бігової, 
швидкісної. Розвиток навичок, базових та формуючих вправ з розвитку витривалості. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5:ДЕРЖАВНІ ТЕСТИ І НОРМАТИВИ ОЦІНКИ ФІЗИЧНОЇ 

ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ 
 

Н.Е. 5.1. Державнетестування рівня фізичноїпідготовленості 
Швидкість: біг 100 м, с; Витривалість: біг на 3000 м, хв, с (або 2000м, хв, с); Сила: 

згинання і розгинання рук в упорі,лежачи на підлозі, разів (або підтягування на 
перекладині, разів, або вис на зігнутих руках, с) ;Піднімання в сід за 1 хв., разів; Стрибок в 
довжину з місця, см. (або стрибок в гору, см.); Спритність: човниковий біг 4х9 м, с; 
Гнучкість: нахили тулуба вперед з положення сидячи. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания: Учеб. для студентов фак. 
физ. культуры. - М.: Просвещение, 1990.-287 с. 

2. Білоус B.I. Спортивно-педагогічне удосконалення: Навчальний посібник для 
студентів фак. фіз. виховання педагогічний університет та інститут. - Кам'янець-
Подільський, 1998. - ч2. - 242 с. 

3. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок. - М.: Просвещение, 1991. - 64 с. 
4. Волков Л.В. Физическое воспитание учащихся. - К.: Здоровья, 1988.-184 с. 
5. Гогунов E.H., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта. - М.: 

АС ADEMI А, 2000. - 288 с. 
6. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей. - Львів: Штабар, 1997. - 

207 с. 
7. Пирогова Е., Иващенко Л., Страчко Н. Влияние физических упражнений на 

работоспособность и здоровье человека. — К.: Здоровья, 1986,- 149 с. 
8. Платонов В.Н., Булатова М.Н. Физическая подготовка спортсмена: Учебное пособие. 

— К.: Олимпийская литература, 1995.-320 с. 
9. Програма з фізичного виховання для ЗОШ І-ІП ступенів. - К.:, 1998.-64с. 
10. Романенко В, Максимович В. Круговая тренировка при массовых занятиях 

физической культурой. М.: ФиС, 1986. - 214с. 
11. Солопчук М.С. Історія фізичної культури і спорту. - Кам'янець-Подільський: Абетка-

НОВА, 2001. - 234 с 
12. Уэйнберг P.C., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической культуры. - К.: 

Олимпийская литература, 1998. - 334 с. 
13. Цільова комплексна програма "Фізичне виховання - здоров'я нації".-К., 1998. 
14. Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів. — Львів: Світ, 1993.-251 с 
15. Шиян Б.М., Папуша В.Г. Теорія фізичного виховання. - Тернопіль: Збруч, 2000. - 183 

с 
 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
Шифр дисципліни – 6.020301/00/1.1.5 
Курс -2; семестр -3; усього годин - 72; на тиждень - 2 год.(л/с); кредитів – 2.  
Обов'язкова. 
Попередні умови: знання отримані у середніх навчальних закладах при вивченні історії 
України. 

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з найголовнішими подіями 
вітчизняної історії, з героїчними (і трагічними) сторінками боротьби українського народу 
проти поневолення, за свою свободу, незалежність, державність; домагатися 
усвідомленого, міцного засвоєння ними програмового матеріалу, розуміння історичного 
процесу як закономірного і безперервного розвитку людської цивілізації; навчити 



студентів самостійно встановлювати причинно-наслідкові зв'язки при аналізі історичних 
подій, фактів, виробляти у них уміння використовувати історичний досвід для вирішення 
сучасних завдань. Для її досягнення мети вивчаються історичні джерела і монографічна 
література, що сприяють розумінню та аналізу подій і явищ історії України; передбачено 
висвітлення раніше вилучених з історичної пам'яті народу періодів українського 
суспільного життя, так званих „білих плям", при викладенні матеріалу враховується 
фахова специфіка студентів факультету. 

Завдання вивчення дисципліни: на основі неупередженого, об'єктивного викладу 
багатого фактичного матеріалу по кожній темі послідовно, у демократичному дусі 
здійснюється національно-патріотичне виховання студентів, вміло прищеплюється їм 
любов і повага до рідної Вітчизни - суверенної держави Україна. Виходячи з принципу 
історизму (строге трактування кожної події, факту у межах відповідної історичної епохи) 
та з врахуванням досягнень сучасної історіографії студенти виробляють правильне 
розуміння закономірностей історичного процесу, загальнолюдської моралі та історичні 
цінності. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
володіти навиками бібліографічного аналізу, способами і прийомами роботи з різними 
базами даних, бібліотечними та музейними фондами; комплектувати, обробляти та 
класифікувати архівні документи, археологічні та етнографічні матеріали; користуватися 
ПК для виявлення й обробки джерельних даних; володіти необхідним лексичним 
мінімумом сучасних і давніх іноземних мов в межах потреби своєї професійної діяльності; 
вести краєзнавчу роботу, виявляти, пропонувати та сприяти збереженню історико-
культурних пам’яток; використовувати набуті психолого-педагогічні і методичні прийоми 
для підвищення свого фахового рівня. 

Викладацький склад: Дутчак-Столащук Парасковія Василівна – кандидат 
історичних наук, доцент кафедри історії України. 

Методи навчання: лекції, семінарські зпняття, індивідуальні та групові 
консультації, дискусії, науково-пошукові роботи, захист рефератів, самостійна робота 
студента. 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, тести, усне опитування, 
історичний диктант; складання хронологічної таблиці; реферативні доповіді, письмове 
опитування, доповіді, ессе, фронтальне опитування, термінологічний словник. 
Підсумкове: іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Історія України /Кер. авт. кол. Ю.Макар. - Чернівці, 1998. 
2. Коцур В.И.і Коцур А.П. Історіографія історії України. Курс лекцій. – Чернівці, 

1999. 
 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ДАВНЯ І СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
 

Н.Е. 1.1. Київська Русь 
Східні слов'яни: розселення, господарство, суспільний устрій, вірування. 

Утворення держави Київська Русь. Політика перших київських князів. Розвиток Руської 
держави в період її розквіту. Політична роздрібненість держави. Татаро-монгольська 
навала. 
 
Н.Е. 1.2. Галицько-Волинське князівство 



Зародження й розвиток Галицького та Волинського князівств у Х-ХП ст. 
Утворення Галицько-Волинського князівства. Галицько-Волинська держава в часи свого 
найвищого піднесення. Занепад князівства. Захоплення його земель сусідніми державами. 
 
H.E. 1.3. Українські землі в складі Литви та Польщі (XIV-XVI ст.) 

Боротьба Литви та Польщі за українські землі. Соціально-економічний та 
політичний розвиток українських земель в складі Литви та Польщі. Люблінська унія та її 
наслідки для України. Берестейська церковна унія. Українська культура. Православні 
братства. 
 
H.E. 1.4. Запорозька Січ - козацька християнська республіка 

Виникнення козацтва. Заснування та устрій Запорозької Січі. Боротьба козаків 
проти турків і татар. Козацько-селянські повстання кінця XVI- 20-30-х pp. XVII ст. 
 
H.E. 1.5. Визвольна війна українського народу середини XVII ст. 

Причини і початок визвольної війни. Перші перемоги. Воєнні дії 1649-1653 pp. 
Формування основ української державності в ході визвольної війни. Переяславська рада 
та„Березневі статті". 
 
H.E. 1.6. Боротьба за владу в Україні в другій половині XVII ст. 

Руїна. Громадянська війна в Україні 1657-1659 p.Поділ України на Правобережну 
та Лівобережну. Боротьба за її об'єднання. Політика П.Дорошенка та її наслідки. 
 
H.E. 1.7. Обмеження автономії українських земель в складі Російської імперії та Речі 
Посполитої 

Гетьманування І.Мазепи. Українська культура. Пилип Орлик та його Конституція. 
Наступ на автономію Гетьманщини в першій половині XVIII ст. Ліквідація Гетьманщини 
та Запорозької Січі. 
 
Н.Е. 1.8. Розвиток Правобережної  України в складі Речі Посполитої (кінець XVII- 
XVIII ст.) 

Коліївщина.Політичний розвиток.Правобережжя. Повстання Семена Палія. 
Соціально-економічний розвиток Правобережної України. Гайдамацький рух. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

НОВА І НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
 

Н.Е. 2.1. Розвиток українських земель в складі Російської та Австрійської імперії в 
кінці XVIII - першій половині XIX ст. 

Політичні, соціально-економічні, юридичні та адміністративні зміни в долі 
українських земель в останній чверті XVIII ст. Соціально-економічний розвиток 
Наддніпрянщини та західноукраїнських земель. Суспільний та громадський рух на 
Наддніпрянщині. Кирило-Мефодіївське товариство. Національне відродження в Галичині 
в 30-40-х pp. XIX ст. 
 
Н.Е. 2.2. Модернізаційні процеси на українських землях у другій половині XIX ст. 

Реформи 60-70-х pp. XIX в Наддніпрянщині та їх наслідки. Активізація суспільно-
політичних рухів. Утворення політичних партій. Соціально-економічний та суспільний 
розвиток західноукраїнських земель. 
 
Н.Е. 2.3. Україна на початку XX ст. 



Формування й діяльність перших українських політичних партій, Українське 
питання в першій російській революції та Державній думі. Україна в першій світовій 
війні. 
 
H.E. 2.4. Національно-демократична революція в Україні (1917-1920 pp.) 

Українська Центральна рада. Гетьманат Павла Скоропадського. Внутрішня і 
зовнішня політика Директорії. ЗУНР. 
 
H.E. 2.5. Українські землі в міжвоєнний період 

Входження України до СРСР. Індустріалізація та колективізація в Україні. 
Політика українізації. Політичні репресії 20-30 pp. XX ст. Галичина, Буковина та 
Закарпаття в міжвоєнний період. 
 
H.E. 2.6. Україна в роки Другої світової війни. 

Українське питання напередодні Другої світової війни. Початок Другої світової 
війни і доля західноукраїнських земель, Буковини та Бессарабії. Окупаційний режим на 
території України. Рухи опору на окупованій території України. Визволення України і 
відновлення радянської влади. 
 
H.E. 2.7. Розвиток України в другій половині 40-60-х pp. XX ст. 

Радянізація західноукраїнських земель. Десталінізація суспільства та культури. 
Хрущовська відлига. Соціальні та економічні реформи. 
 
H.E. 2.8. Україна в умовах кризи авторитарного режиму (друга половина 60-80-ті pp.. 
XX ст..) 

Застійні та кризові явища в економіці та суспільному житті України. 
Дисидентський рух в Україні. Політика „перебудови" на її наслідки в Україні. 
 
H.E. 2.9. Україна—незалежна держава. 

Політизація суспільного життя в Україні кінця 80-х - початку 90-х pp. XX ст. 
Проголошення незалежності України. Труднощі економічного та політичного розвитку 
України. Прийняття Конституції 1996 р. Формування громадянського суспільства. 
„Помаранчева революція". 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Бойко О. Історія України. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К., 
1999. 

2. Грицак А.Й. Нарис історії України: формування модерної української нації XIX - 
XX ст. - К., 1996. 

3. Грушевський М. Ілюстрована історія України. - К., 1993. 
4. Грушевський М. Історія України-Руси: В II т., 12 кн. - К., 1991. 
5. Грушевський М. Очерк истории украинского народа. - К., 1991. 
6. Дорошенко Д.І. Нарис історії України. - Львів, 1991. 
7. Історія України /Кер. авт. кол. Ю.Зайцев. - Львів, 1996. 
8. Історія України /Кер. авт. кол. Ю.Макар. - Чернівці, 1998. 
9. Історія України: нове бачення. У 2 т. - К., 1996. 
10. Коцур В.И.і Коцур А.П. Історіографія історії України. Курс лекції Чернівці, 1999. 
11. Лановик Б., Лазарович М. Історія України. Короткий курс лекцій. - Тернопіль, 

2000. 
12. Малик Я., Вол Б., Чупринка В. Історія української державності» - Львів, 1995. 
13. Терещенко Ю.З. Україна і європейський світ! нарис історії утворення 

Старокиївської держави до кінця ХУІ ст. - К., 1996. 



14. Українська культура: історія і сучасність. - Львів, 1994. 
15. Хрестоматія з історії України. - К,, 1996. 

 
ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/1.1.8 
Курс – 2, семестр – 4, усього годин – 126; на тиждень – 2 год., (л/с) ; кредитів – 3,5 
Обов’язкова. 
Попередні умови: знання, отримані студентами при вивченні соціально-політичних, 
загальнонаукових дисциплін, а також отриманих у середніх навчальних закладах при 
вивченні основ економічної теорії. 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів стійкого уявлення про 
зародження і еволюцію економічної думки, її різноманітних напрямів і течій; оволодіння 
основними економічними категоріями, принципами і законами економічної науки; 
виховання ринкового економічного мислення; ознайомлення з принципами економічної 
політики держави; засвоєння студентами суті основних економічних понять, у розумінні 
студентами глибинних взаємозв'язків, механізмів руху економічного життя. 

Завдання вивчення дисципліни: вивчити зміст модульної програми у відповідності 
з цілями навчання та змістом матеріалу в модулях та вміти застосовувати отримані на 
заняттях знання під час усіх видів практичних занять, що проводяться з викладачем; 
організовувати свою самостійну пізнавальну діяльність, самоконтроль і самоаналіз; 
навчити студентів розуміти взаємозв'язки і взаємозалежності в економічних категоріях; 
навчити студентів розуміти основні проблеми економіки та шляхи їх вирішення; навчити 
студентів науково пояснювати суть економічних явищ і процесів, що відбуваються в 
Україні. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: сутність економічних явищ та процесів; економічний зміст відносин 
власності, розподілу, обміну та споживання матеріальних і духовних благ в суспільстві, 
суперечностей господарського розвитку, економічних потреб та інтересів; механізм дії і 
використання економічних законів на макро- і мікрорівнях; зміст основних понять, 
категорій, законів ринкової економіки; механізм становлення різних форм 
господарювання, маркетингу і менеджменту, розвитку комерційних структур, 
особливостей розподілу, отримуваних ними доходів, системи оподаткування. 

уміти: дати наукове тлумачення особливостей формування і розвитку товарно-
грошових відносин в умовах сучасної ринкової трансформації економіки України; 
орієнтуватись у глобальних проблемах економічного розвитку світогосподарських зв'язків, 
інтеграції України в систему міжнародного поділу праці; проводити грунтовний аналіз 
соціальної спрямованості господарської діяльності та економічного середовища населення в 
окремих країнах; приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих 
знань при виконанні своїх професійних обов'язків. 

Викладацький склад: Черепня В’ячеслав Володимирович – кандидат економічних 
наук, доцент кафедри економічної теорії та менеджменту. 
  Методи навчання: навчальний курс складається із трьох модулів. По кожному з 
модулів викладач читає 4-годинну установчу лекцію, у якій висвітлює основні теоретичні 
проблеми модуля, дає індивідуальні і групові завдання для самостійної роботи над 
модулем. Крім лекційних занять передбачаються по кожному із трьох модулів по 6 годин 
семінарських і практичних занять та по 2 години для індивідуальних консультацій. 

Методи оцінювання: Поточне: виступи (доповіді) на семінарських заняттях, 
підготовка фіксованих виступів та рефератів, тестування, письмове визначення основних 
економічних категорій, принципів, законів (глосарій),задачі і вправи, контрольні роботи, 
самостійні роботи та ін. Підсумкове: іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 



1. Белінський П.І., Зайцев Ю.К. Основи економіки в запитаннях та відповідях.Ч.1. 
Мікроекономіка. – Чернівці: “Рута”, 1996. – 226с. 

2. Белінський П.І., Зайцев Ю.К. Основи економіки в запитаннях та відповідях.Ч.2. 
Макроекономіка. – Чернівці: “Рута”, 1997. – 204с. 

3. Економічна теорія. Загальні основи економічної теорії. Мікроекономіка (під. ред. 
Іфтемійчука В.С.). Навчально-методичний посібник.- Чернівці, 1999 р. 

4. Економічна теорія: курс лекцій ( для студентів неекономічних спеціальностей ) / 
Відп. ред. д.е.н., проф. І.Ф. Комарницький. – Чернівці, 1999. – 343с. 

 
Змістове наповнення: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 
ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

 
Н.Е. 1.1. Предмет економічної теорії та методи економічного дослідження 

Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку. Сучасні напрямки та 
школи економічної теорії. Предмет економічної теорії, його визначення в різних 
економічних вченнях. Завдання та функції економічної теорії. Теоретичні та емпіричні 
методи пізнання економічних процесів. Мікро-та макроекономічний аналіз. 
Функціональні, галузеві, Історико-економічні науки. Економічна теорія, економічна 
політика, господарська практика. Економічне мислення, його роль у розвитку суспільства. 

 
Н.Е. 1.2. Потреби та економічні ресурси 

Економічні потреби, їх класифікація та умови задоволення. Потреби і споживчі блага. 
Безмежність потреб та закономірності їх розвитку. Економічні потреби та економічні 
інтереси, механізм їх реалізації. Фактори (ресурси) виробництва та їх види. Плата за 
ресурси. Обмеженість ресурсів, варіантність їх використання та необхідність 
економічного вибору. Виробничі можливості економіки. Альтернативна вартість. Графік 
межі виробничих можливостей. Ефективність використання ресурсів та умови 
економічного зростання. 

 
Н.Е. 1.3. Типи економічних систем 

Суть економічної системи, її структура та інфраструктура. Основні елементи 
структури економічної системи: відносини власності, механізм координації економічних 
дій, спосіб розподілу виробничих ресурсів, характер розподілу доходів. Традиційна 
економічна система та її моделі (первісна, рабовласницька, феодальна економіка). 
Причини та умови функціонування традиційної економіки в сучасному світі. Ринкова 
економічна система вільної конкуренції. Панування приватної власності. Вільна 
конкуренція. Стихійний порядок координації економічних дій. Командна економічна 
система. Монополія державної власності. Ієрархічний порядок координації економічних 
дій. Неефективність використання ресурсів. Хронічний дефіцит. Змішана економічна 
система. Плюралізм форм власності. Поєднання ринкових та державних методів 
регулювання. Моделі розвитку окремих країн (американська ліберальна, японська 
корпоративна, західноєвропейська соціальна). 

 
Н.Е. 1.4. Сучасна економічна система України 

Об'єктивна необхідність переходу від командно-адміністративної до ринкової системи 
в У кращі. Зміст перехідної економіки та закономірності її функціонування. Формування 
інституційних та економічних умов переходу до нової системи господарювання. 
Становлення і розвиток різних форм власності. Роздержавлення і приватизація власності. 
Обмеження монополізму. Стабілізація фінансового стану та грошового обігу. Створення 
елементів ринкової інфраструктури. Формування нового механізму регулювання 



економічних відносин Законодавче забезпечення ринкових реформ. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 
МІКРОЕКОНОМІКА 

 
Н.Е. 2.1. Попит і пропозиція. Ринкова рівновага 

Поняття попиту. Закон і функція политу. Крива попиту. Нецінові фактори попиту. 
Поняття пропозиції. Закон пропозиції. Функція пропозиції. Крива пропозиції. Нецінові 
фактори пропозиції. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. Надлишок і 
дефіцит. Еластичність попиту і пропозиції. Еластичність попиту по ціні та її вирахування. 
Фактори еластичності попиту. Еластичність попиту по доходу. Перехресна еластичність. 
Еластичність пропозиції, її вирахування та основні фактори. 

 
Н.Е. 2.2. Теорія споживчої поведінки 

Потреби і попит. Споживчі товари та послуги як засоби задоволення потреб. Загальна 
і гранична корисність споживчих благ. Закон спадної граничної корисності. Вимір 
корисності. Правило оптимізації корисності. Бюджетна лінія споживання. Ефект доходу. 
Ефект заміщення. Дохід - споживання. Ціна - споживання. Вибір комплектів споживання. 
Концепція кривих байдужості та їх графічне зображення. Карта кривих байдужості. 
Визначення точки рівноваги споживача. Закономірності формування попиту. 

 
Н.Е. 2.3. Виробництво і витрати виробництва 

Пропозиція і виробництво. Функція виробництва Поняття витрат виробництва. Теорія 
витрат виробництва та їх сучасна концепція. Види витрат виробництва: постійні, змінні, 
валові, середні. Граничні витрати фірми. Закон спадаючої віддачі. Граничний продукт. 
Економічні та бухгалтерські витрати. Витрати виробництва у короткостроковому періоді 
діяльності фірми. Графік витрат фірми у короткостроковому періоді. Витрати 
виробництва у довгостроковому періоді діяльності фірми. Графік витрат фірми у 
довгостроковому періоді. Ефект масштабу виробництва: позитивні та негативні сторони. 
 
Н.Е. 2.4. Типи ринкових структур 

Поняття ринкової структури. Типи ринкових структур: досконала конкуренція, 
монополістична конкуренція, олігополія, монополія. Ідеальні і реальні ринкові структури. 
Чинники ринкових структур: кількість продавців і покупців, диференціація продукту; 
ціноутворення, нецінова конкуренція, перешкоди до вступу. Ринок досконалої 
конкуренції. Повністю конкурентна фірма. Повністю конкурентний ринок. Оптимальний 
випуск фірми. Правило беззбитковості і виходу фірми з ринку. Ціна рівноваги для фірми 
та галузі в коротко- і довготерміновому періодах. Ринок монополії та його ознаки. 
Оптимальний випуск для монополії. Правило беззбитковості і виходу фірми з ринку. 
Причини виникнення монополії. Економічні наслідки монополії. Монополістична 
рівновага Короткотермінова і довготермінова рівновага. Регульована о монополія. 
Монопсонія. Монополістична конкуренція: поняття і поширення. Оптимальний випуск 
продукції. Рівновага ринку в коротко- і довготерміновому періодах. Нецінова 
конкуренція. Олігопольний ринок. Концентрація і диференціація в економіці. Поведінка 
фірми на олігопольному ринку. Форми олігопольної поведінки фірми. 

 
Н.Е. 2.5. Види ринків та їх інфраструктура 

Загальна структура національного ринку та основні закономірності її формування. 
Ринок товарів і послуг. Роль товарного обігу в економіці. Вплив товарного обігу на 
виробництво і споживання. Інфраструктура ринку товарів і послуг. Товарна біржа. 
Функції товарної біржі. Особливості формування і функціонування товарного ринку та 
його інфраструктури в Україні. Ринок природних ресурсів. Земля - як об'єкт купівлі - 



продажу. Економічна рента. Витрати на охорону навколишнього середовища. Ринок 
капіталів. Поняття капіталу. Кредит як форма ринку капіталів. Лихварство і сучасний 
кредит. Джерела позичкового капіталу. Принципи кредитування. Норма проценту. Види 
кредиту: комерційний, банківський, споживчий, іпотечний, державний, міжнародний. 
Короткостроковий і довгостроковий кредит. Банки як головний інструмент ринку 
капіталів. Види банків. Функції банків. Страхові компанії та їх діяльність. Ринок праці. 
Попит і пропозиція на працю. Структура ринку праці. Інфраструктура ринку праці. Біржі 
праці. Центри підготовки виробничих кадрів. Фонд зайнятості. Служба зайнятості і ринок 
праці в Україні. Ринок цінних паперів. Види цінних паперів та їх роль в ринковій 
економіці. Акції і облігації. Дивіденд. Курс акцій. Первинний і вторинний ринок цінних 
паперів. Фондова біржа та її функції. Біржові посередники. Фондовий ринок та 
особливості його формування і функціонування на Україні. Ринок грошей. Особливості 
функціонування ринку грошей 

 
Н.Е. 2.6. Підприємництво. Види і форми підприємницької діяльності 

Суть і умови підприємницької діяльності. Види підприємницької діяльності. Фірма 
(підприємство) як основна структурна одиниця бізнесової діяльності. Форми 
підприємницької діяльності. Класифікація підприємств за формами власності на капітал: 
Індивідуальне (сімейне), товариство (партнерство), корпорація, кооператив, орендне, 
колективне, державне (комунальне), спільне підприємство. Організаційно-економічні 
форми підприємства: трест, концерн, конгломерат, консорціум. Класифікація підприємств 
за ступенем концентрації виробництва (малі, середні, великі). Особливості та умови 
розвитку підприємництва в Україні. 

 
Н.Е. 2.7. Форми доходів в ринковій економіці 

Ринковий механізм розподілу доходів. Форми доходів. Проблема нерівності в 
доходах. Рента як форма реалізації власності на виняткові ресурси. Земельна рента. Типи і 
види земельної ренти. Суть, форми і системи заробітної плати. Мінімальна заробітна 
плата Номінальна і реальна заробітна плата. Позичковий процент. Норма позичкового 
проценту. Фактори, що впливають на ставку процента. Прибуток. Непередбаченість і 
ризик у бізнесі. Фактори, то зумовлюють диференціацію прибутку. Економічний 
прибуток. Розподіл доходів та економічна ефективність. Соціальні проблеми розподілу в 
Україні. 

 
Н.Е. 2.8. Управління фірмою в умовах ринкової економіки. Менеджмент і маркетинг 

Кооперація праці і необхідність управлінської діяльності. Менеджмент як наука 
прийняття рішень. Функції менеджменту: планування, організація, мотивація, контроль. 
Відмінності діяльності господарського .керівника у командній економіці від діяльності 
менеджера у ринковій економіці. Етапи становлення маркетингової системи управління 
фірмою Функції маркетингу. Суть сучасної концепції маркетингу. Види і типи сучасного 
маркетингу. Можливості використання маркетингу у перехідній економіці України. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3: 
МАКРОЕКОНОМІКА 

 
Н.Е. 3.1. Національна економіка: структура та показники розвитку 

Макроекономічний підхід до економіки як до цілого. Галузева й територіальна 
структури національної економіки. Первинне, вторинне, третинне виробництво. 
Макроекономічні пропорції. Оцінка результатів національного виробництва. Національне 
рахівництво і значення національних рахунків. Валовий внутрішній продукт (ВВП) і його 
розрахунок. Валовий національний продукт. Чистий національний продукт. Національний 
доход. Особистий доход до і після сплати податків. Рівень цін та макроекономічні 



показники .Реальний та номінальний ВВП. Індекс цін. Дефлятор ВВП. ВВП і суспільний 
добробут. Рівень життя. Показники рівня життя. 

 
Н.Е. 3.2. Циклічність як форма руху ринкової економіки. Ринкові деформації. 

Економічне зростання та його фактори. Показники економічного зростання. 
Циклічність економіки. Причини та види циклічних коливань. Суть економічного циклу 
та його фази. Механізм циклічних коливань. Структурні кризи та структурна перебудова 
економіки. Теорія довгих хвиль Н. Кондратьєва. Ринкова рівновага як умова безкризового 
розвитку економіки та шляхи її забезпечення. Ринкові деформації. Суть, причини та види 
інфляції. Форми інфляції: інфляція попиту, інфляція витрат. Темп інфляції. Вплив інфляції 
на економіку. Інфляція і перерозподіл доходів в суспільстві. Особливості антиінфляційних 
заходів в Україні. Зайнятість і безробіття в ринковій економіці. Види безробіття: 
фрикційне, структурне, циклічне. Рівень і показники безробіття. Вплив безробіття на 
економічне зростання. Інфляція і безробіття. Крива Філіпса. Засоби боротьби з 
безробіттям. Державна політика зайнятості в Україні. 

 
Н.Е. 3.3. Макроекономічна рівновага та збалансованість національної економіки 

Сукупний попит (AD). Ефект процентної ставки, багатства, імпорту Нецінові фактори 
сукупного попиту. Сукупна пропозиція (AS). Нецінові фактори сукупної пропозиції. 
Взаємодія сукупної пропозиції і сукупного попиту. Загальна модель макроекономічної 
рівноваги (AD - AS). Класичний варіант моделі макрорівноваги. Кейнсіанська модель 
макроекономічної рівноваги. Заощадження, споживання, інвестиції. Мультиплікатор. 
Модель (IS - LM) - аналіз макроекономічної рівноваги. Проблеми макроекономічної 
рівноваги в Україні. 

 
Н.Е. 3.4. Фінансова система країни. Податки та державний бюджет 

Фінансова система держави.. Загальні поняття про фінанси та фінансову систему. 
Принципи побудови фінансової системи. Суть, принципи та функції податків. Структура 
податків. Прямі, непрямі, та “соціальні» податки. Крива Лаффера. Податкове 
законодавство та податкова система України. Державний бюджет та причини його 
дефіциту. Джерела формування державного бюджету. Структура державного бюджету, 
його доходна та витратна статті. Бюджетний дефіцит, його причини та наслідки. 
Державний борг (внутрішній і зовнішній) та його регулювання. Бюджетний процес та 
його складові. Проблема збалансованості державного бюджету в Україні. Використання 
податково-бюджетних інструментів у регулюванні економіки. Фіскальна політика 
держави: дискреційні та автоматичні методи регулювання. Концепції бюджетної політики. 
Бюджетна політика держави в Україні. 

 
Н.Е. 3.5. Грошово-кредитна система 

Суть і функції грошей. Еволюція грошей. Пропозиція грошей. Грошові агрегати (Ml, 
M2, МЗ).. Попит на гроші для операцій. Попит на гроші з боку активів. Загальний попит 
на гроші. Рівновага на ринку грошей. Кредитно-грошова система. Функції і статус 
Центрального банку. Облікова ставка. Резервна норма. Операції з цінними паперами. 
Комерційні банки в банківській системі. Функції та операції комерційного банку. 
Грошово-кредитна політика та її ефективність. Сучасна грошово-кредитна політика 
України. 

 
Н.Е. 3.6. Основні методи та сфери державного регулювання економіки 

Об'єкти та цілі державного регулювання економіки. Економічні функції держави та 
інструменти їх реалізації. Структурна, інвестиційна та науково-технічна політика. 
Державне планування та програмування економіки. Адміністративні та економічні методи 
регулювання. Фіскальна та кредитно-грошова політика, соціальна політика та політика 



регулювання доходів, зовнішньоекономічна політика. Межі державного впливу на 
економіку. Державне регулювання та проблеми стабілізації економіки в Україні. 

 
Н.Е. 3.7. Перерозподіл доходів та соціальна політика держави 

Доходи та джерела їх формування в ринковій економіці. Нерівномірність розподілу 
доходів. Крива Лоренца. Індекс Джині. Державна політика доходів. Мінімальна та 
максимальна межі участі держави у перерозподілі доходів. Необхідність соціального 
захисту населення. Система соціальної допомоги. Індексація і компенсація доходів. 
Субсидії. Система соціального страхування. Система соціального захисту населення в 
Україні. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4: 
СВІТОВА ЕКОНОМІКА 

 
Н.Е. 4.1. Світове господарство і міжнародна торгівля 

Інтернаціоналізація економіки як основа формування світового господарства. Світове 
співтовариство: розмаїття країн, що його складають. Світогосподарські зв'язки. Світове 
господарство. Теорія порівняльних переваг і міжнародний поділ праці. Чинники, що його 
визначають міжнародний поділ праці. Міжнародна торгівля і світовий ринок. Пропозиція 
та попит товарів і послуг на ньому. Формування світових цін. Фактори, що впливають па 
ціноутворення на світовому ринку. Міжнародний рух капіталів: сутність, форми, 
масштаби, динаміка і географія. Інвестиційний клімат і інвестиційні ризики. Теорії 
міжнародної торгівлі і міжнародного руху капіталів. Торговий і платіжний баланс країни, 
їх складові, методи регулювання. Тарифи та нетарифні обмеження. Протекціонізм та 
лібералізм як засоби державної зовнішньоекономічної політики. Платіжний баланс 
України. Міжнародна економічна інтеграція: поняття, зміст та форми. Фактори, що 
визначають інтеграційні процеси. Головні інтеграційні угрупування світу. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Тести, ситуаційні завдання, 
практикум розв’язання. Навчальний посібник. – К.: Четверта хвиля, 1997 – 224 с. 

2. Белінський П.І., Зайцев Ю.К. Основи економіки в запитаннях та відповідях.Ч.1. 
Мікроекономіка. – Чернівці: “Рута”, 1996. – 226с. 

3. Белінський П.І., Зайцев Ю.К. Основи економіки в запитаннях та відповідях.Ч.2. 
Макроекономіка. – Чернівці: “Рута”, 1997. – 204с. 

4. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. – М.: Юристъ, 1997. – 568с. 
5. Економічна теорія. Загальні основи економічної теорії. Мікроекономіка (під. ред. 

Іфтемійчука В.С.). Навчально-методичний посібник.- Чернівці, 1999 р. 
6. Економічна теорія: курс лекцій ( для студентів неекономічних спеціальностей ) / Відп. 

ред. д.е.н., проф. І.Ф. Комарницький. – Чернівці, 1999. – 343с. 
7. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. / За ред. Ватаманюка З.І. та ін.- Л: 

Альтернативи, 2001 
8. Конституція України. Статті 13,14, 41, 42,43, 46, 53, 67, 95,96, 97, 98, 99, 100, 113, 116, 

132, 133.- Київ, 1997. 
9. Курс экономической теории. / Под ред. Чепурина М.Н.— Киров, 1994. 
10. Лебедев О.Т. Практикум по основам экономики: учеб.пособие. – СПб.: “МиМ”, 1998. – 

192 с. 
11. Макроекономіка перехідного періоду. Український контекст. Під. ред. М. 

Павловського.- К.: Техніка,1999 р.; 
12. Макроэкономика: Учебник / Т.А.Агапова., С.Ф.Серегина; Под общей ред. д.э.н., проф. 

А.В.Сидоровича; МГУ им. М.В.Ломоносова. - М.: Изд-во “Дело и Сервис”, 2001. – 448 
с. 



13. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. Для студентів екон. Спец. Закл. Освіти: У 2 
ч. / С.Будаговська, О.Кілієвич, І.Луніна та ін.; За заг.ред. С.Будаговської. – К.: 
Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 517 с. 

14. Основи економічної теорії. Тести. Задачі. Кросворди / За ред. С.В.Мочерного, 
О.А.Устенка. – К.: ВЦ ”Академія”, 1998. – 256с. 

15. Основи економічної теорії: Підручник / А.А.Чухно, П.С.Єщенко, Г.Н.Климко та ін.; За 
ред. А.А. Чухна. – К.: Вища шк.,2001. – 606 с. 

16. Основи економічної теорії: Підручник: У 2-х кн. Кн.2: Підприємництво, маркетинг, 
менеджмент. Відтворення в національному та світовому господарстві / За ред. 
Ю.В.Ніколенка. – К.: Либідь, 1998. – 272с. 

17. Основы экономики (под.ред. А.А.Задоя, Ю.Е. Петруня).-К.: Высшая школа – 
«Знание».-1998 р.; 

18. Послання президента України до Верховної Ради України. Про зовнішнє та внутрішнє 
становище України у 2001 році. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2002. – 412 с. 

19. Пруссова Л.Г. Экономика в вопросах и ответах. Учебно-методическое пособие. – К.: 
ООО «УИПК «ЕксОб», 1999. – 320с. 

20. Пруссова Л.Г. Экономика. Тренинг курс. Учебно-методическое пособие. – К.: ТОВ 
«УВПК «ЕксОб», 1999. – 632с. 

 
СОЦІОЛОГІЯ 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/1.1.9 
Курс - 2; семестр - 4; усього годин – 108; на тиждень – 3 год.; (л/с); кредитів – 3. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: знання, отримані студентами при вивченні соціально-політичних, 
загальнонаукових дисциплін, а також отриманих у середніх навчальних закладах при 
вивченні спецкурсів „Людина і світ”, „Людина і суспільство” або „Суспільствознавство”. 

Мета викладання дисципліни: ознайомлення студентів з предметом соціології та 
головними етапами її становлення, історією західної соціології у контексті соціологічних 
ідей її фундаторів (О.Конта, Е.Дюркгейма, М.Вебера та ін.), а також з головними 
соціологічними проблемами основних сфер життєдіяльності суспільства і людини як 
особистості; формування у майбутніх спеціалістів соціологічне мислення і культуру; дати 
необхідну допомогу у розумінні суті й змісту складних соціальних явищ і процесів, які 
відбуваються у сучасному ринковому суспільстві; формування у майбутніх спеціалістів 
уміння використовувати соціологічний підхід при аналізі соціальних явищ і процесів. 

Завдання вивчення дисципліни: ознайомити студентів із специфікою 
соціологічного знання, із соціологією як навчальною дисципліною; ввести студентів у світ 
соціології; розкрити соціально-історичні передумови виникнення соціології; ознайомити 
студентів з іншими спеціальними соціологічними теоріями; дати майбутнім спеціалістам 
цілісне уявлення про суспільство; озброїти їх знанням основних соціальних систем та 
інститутів, спільнот людей, процесу соціалізації і його впливу на самооцінку і поведінку 
особистості, законів функціонування і розвитку суспільства; виробити у майбутніх 
спеціалістів такий підхід до соціальної реальності, в основі якого лежить наукове знання ; 
навчити їх розуміти, інтерпретувати і використовувати в професійній діяльності і в 
повсякденному житті основні теоретичні і практичні положення соціології, дані 
конкретно-соціологічних досліджень; формувати загальну і соціологічну культуру, 
соціологічне мислення майбутніх спеціалістів, розвивати у них потребу в здобутті 
наукових знань про явища суспільного життя, несприйняття вульгарних пояснень 
поведінки людей та їх спільнот. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: 
розуміти: 
уміти: 



Викладацький склад: Каралаш Наталія Григорівна – кандидат філософських наук, 
доцент кафедри соціології. 

Методи навчання: лекції та семінарські заняття із застосуванням рефератів, 
проблемних диспутів, тематичних тестових завдань; у процесі самостійної роботи 
студенти вивчають теоретичні питання предмету, проводять самоконтроль своїх знань і 
вмінь, виконують індивідуальні завдання; самостійна робота здійснюється перш за все у 
формі підготовки до семінарських занять, які проводяться за відповідними планами; 
кожний план містить перелік тем і питань, рефератів, повідомлень, завдань для перевірки 
знань, рекомендовану літературу; основним елементом семінарських занять повинна бути 
дискусія, зіставлення різних точок зору; вироблення вміння аргументовано відстоювати 
свою позицію. 

Методи оцінювання: Поточне: усне, карткове, фронтальне, бліц-опитування, 
письмові контрольні роботи, підготовка та захист рефератів, опитування за допомогою 
відповідних тестів; з метою перевірки якості знань студентів з окремих тем застосовується 
системно-узагальнюючий метод; він здійснюється у формі письмової роботи. 
Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, наочність, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Маковецький А.М. Соціологія. – Чернівці, 2000. 
2. Маковецький А.М., Маковецький В.А. Наука і наукова діяльність як цінність. 

Монографія. – Чернівці: Рута. – 2002. 
3. Маковецький А.М. Теоретична соціологія. Навчальний посібник. – Чернівці, 2003. 

 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

 
Н.Е. 1.1. Соціологія як наука про суспільство 

Мета, об'єкт і предмет соціології. Структура й основні функції соціології. 
Фундаментальний і прикладний, теоретичний і емпіричний рівні соціології. Мікро- та 
макросоціологічний рівні досліджень. Соціологічні дослідження як інструмент пізнання 
соціальної реальності. Методологія соціології. Методи соціального пізнання. Принципи 
вивчення соціальних процесів: об'єктивність, історизм, системний підхід. Соціальні 
закони: загальні і специфічні. Місце соціології в системі суспільних і гуманітарних наук. 
Взаємозв'язок соціології з філософією, історією, політекономією, психологією й іншими 
суспільними, гуманітарними й економічними науками.  

 
Н.Е. 1.2. Історія виникнення і розвитку соціології 

Передумови виникнення соціології. Етапи розвитку соціології. Розвиток соціальних 
знань у Давньому світі. Міфологія як спосіб відображення соціальної реальності. Джерела 
пізнання соціальних явищ у творчості Демокріта, Платона, Аристотеля. Емпіричні дослід-
ження в Давньому Римі. Соціальні знання епохи Середньовіччя і Відродження. Класичний 
період становлення соціології. О.Конт як засновник соціології. Позитивізм, соціальна 
статика і соціальна динаміка О.Конта. Розуміюча соціологія М. Вебера. Типологія 
суспільних форм Е. Дюркгейма. Основні напрями сучасної західної соціології. 
Формування соціологічної думки в Україні.  
 
Н.Е. 1.3. Суспільство як соціальна система 

Соціальна структура суспільства. Соціологічні уявлення про суспільство. 
Системний підхід до вивчення суспільства. Суспільство з позицій соціального 
детермінізму. Концепція суспільства в індивідуалізмі. Виникнення суспільства. Типи 



суспільств. Концепція еволюційного і революційного розвитку суспільства. Концепція 
культурно-історичних типів. Соціальні спільності, їх різновиди. Поняття соціальної 
структури суспільства. Марксистське вчення про класи як основні елементи соціальної 
структури суспільства. Типи і причини соціальної мобільності. Характерні риси 
стратифікації сучасного суспільства. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

 
Н.Е. 2.1. Соціологія політики й державного управління 

Суть та особливості соціології політики, основні категорії соціології політики. 
Поняття „політичний суб’єкт”, його види. Сутність понять „політика”, „держава”, 
„громадянське суспільство”, „влада” та інші базові поняття. Основні складові соціології 
політики. Суть і зміст соціології управління як наукового напрямку. Методологія, об’єкти 
та предмети соціології управління. Закони і закономірності управління. Управління як 
соціальна технологія. Концепції управлінського впливу: теорії X, Y, Z. Влада і лідерство. 
Ефективність керівництва. Управлінське спілкування. 
 
Н.Е. 2.2. Соціологія людини як особистості 

Особистість. Основні поняття. Структура особистості і її компоненти (К. К. 
Платон, 3. Фрейд, П. Сорокін). Життєва позиція. Диспозиція особистості. Основні 
фактори розвитку особистості. Соціалізація особистості. Сутність поняття, агенти 
соціалізації. Фактори успішної соціалізації. Соціальні ролі й особистість. Потреби, мотиви 
і їхня характеристика.  
Соціальні й особистісні цінності. Самооцінка. Самоповага. Особистісне ядро людини. 
Захисний механізм особистості. Девіантна поведінка. 
 
Н.Е. 2.3. Соціологія науки і культури 

Історія виникнення й розвитку науки. Формування соціології науки. Структура 
науки та її соціальні функції. Проблеми розвитку вітчизняної науки. Культура як 
соціальний феномен. Еволюція поняття культури. Негативні тенденції в розвитку 
вітчизняної культури та можливі шляхи їх подолання. Нова соціокультурна реальність в 
сучасній Україні. 
 
Н.Е. 2.4. Методологія і методика емпіричного соціологічного дослідження 

Етапи соціологічного дослідження. Постановка проблеми. Програма дослідження, 
її структура. Мета і задачі дослідження. Визначення предмета й об'єкта дослідження. 
Інтерпретація й операціоналізація понять. Висування і перевірка гіпотез. Робочий план 
дослідження і підготовка виконавців. Вибірковий метод у соціологічному дослідженні. 
Види вибірки. Обґрунтування вибірки. Репрезентативність. Способи побудови вибірки. 
Методи збирання соціологічної інформації. Аналіз документів. Класифікація документів. 
Методи аналізу документів. Спостереження. Опитування. Соціометричне дослідження: 
мета, методика, обробка й інтерпретація даних. Експеримент. Аналіз даних і узагальнення 
результатів соціологічного дослідження. Шкалювання як спосіб виміру соціологічних 
характеристик. Оформлення звіту про дослідження. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Барматова С.П. Політична соціологія: Курс лекцій- К, 2003. 
2. Бурлачук В., Молчанов М., Степаненко В. Біля витоків соціологічної думки в 

Україні. – К., 1995. 
3. Гаєвський Б.А. Рехкало В.А., Туленков М.В. Політичне управління: Навч. 

посібник. – К.:Вид-во УАДУ, 2001. 



4. Державне управління: словник-довідник/ За заг. ред. В.Бакуменка. – К.: Вид-во 
УАДУ, 2001. 

5. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології (від античності до початку ХХ 
ст.) .– К., 1993. 

6. Піча В.М. Соціологія: Загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих 
навчальних закладів освіти. – К., 2000. 

7. Сірий Є.В. Соціологія: Загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві 
теорі./ Навч. посібн. – Вид. 2-ге. – К.: Атака, 2007. – 480 с. 

8. Соціологія культури: Навчальний посібник / За ред. О.М.Семашка і В.М.Пічі. – 
Львів, 2003. 

9. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г. 
Городяненка. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2006.–544 с. 

10. Соціологія: терміни. Поняття. Персоналії / За ред. В.М.Пічі. – К.: Каравела; Львів, 
2000.  

11. Танчин І.З. Соціологія: Навч. посібн. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. 
– 351 с. 

12. Амелін ВИ. Соціологія політики. - М., 1992. 
13. Андреева Г.М. Социальная психология. — М.: Аспект Пресс, 1998. - 376 с. 
14. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень. Проблеми теорії, 

методології, практики: Монографія. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. 
15. Бурдьє П. Соціологія политики. - М., 1993. 

 
ОСНОВИ ПРАВА 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/1.1.10 
Курс - 2; семестр - 4; всього годин - 72; на тиждень - 2 год., (л/с); кредитів – 2. 
Обов'язкова. 
Попередні умови: знання, отримані студентами при вивченні соціально-політичних, 
загальнонаукових дисциплін, а також отриманих у середніх навчальних закладах при 
вивченні основ правознавства. 

Мета викладання дисципліни: дати студентам знання про природу і сутність 
державно-правових відносин та категорій, підготовка їх до можливого застосування цих 
знань в практичній діяльності; сформувати належний якісний рівень правосвідомості та 
правової культури. 

Завдання вивчення дисципліни: набуття навичок цілісного сприйняття 
державно-правових явищ; збагачення знань і формування теоретичних уявлень, що 
забезпечують повноцінне сприйняття державно-правових явищ; розширення обсягу знань 
про конкретні предмети і явища, що входять у сферу державно-правового регулювання; 
збагачення словника термінів; оволодіння прийомами групування, класифікації й 
узагальнення знань про державно-правові предмети і явища з метою формування 
відповідних понять; навчання застосуванню теоретичних знань у самостійній практичній 
діяльності; навчання застосуванню теоретичних знань у самостійній науково-практичній 
діяльності, сполучення їх з новими поняттями, вироблення нових знань. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: різні галузі права; основні положення права з різних галузей права; характер 
і зміст, що регулюються правом різних суспільних відносин; особливості захисту прав та 
законних інтересів з метою виховання правової свідомості та культури; непримиримість 
до порушень законності і правопорядку, активної громадської позиції у боротьбі з ними; 
нові закони, що регулюють економічне середовище суспільного життя; 

розуміти: зміст нормативних актів; 
уміти: застосовувати норми права до конкретних життєвих ситуацій; здійснювати 

аналіз змісту нормативних актів; застосовувати норми права у самостійній практичній 
діяльності; готувати та складати правову документацію; самостійно поповнювати, 



систематизувати і застосувати правові знання; вільно орієнтуватися в питаннях правового 
характеру обраної професії; аналізувати принципи і структуру організації та діяльності 
органів держави.  

Викладацький склад: Грекул Тетяна Анатоліївна – ассистент кафедри теорії та 
історії держави і права. 

Методи навчання: сполучення аудиторних занять із самостійною роботою; до 
аудиторних занять належать: лекції, практичні заняття, консультації; упоняття самостійної 
роботи входить написання рефератів, робота з літературою і нормативними актами, огляд 
бібліографії, вирішення практичних завдань та інші форми. 

Методи оцінювання: Поточне: термінологічний диктант; фронтальне опитування; 
складання таблиць; усне опитування; реферативні доповіді; тестові завдання, які носять 
диференційований характер, подаються альтернативні тести (правильності і 
помилковості), тести з вибірковими відповідями або ж з двостороннім вибором.  
Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 
 
Н.Е. 1.1.Теорія держави 

Основні теорії походження держави. Поняття та основні ознаки держави. Поняття, 
ознаки та структура механізму держави. Апарат держави. Поняття та класифікація 
функцій держави. Поняття форми держави. Форма державного правління. Форма 
державного устрою. Політичний режим. 
 
Н.Е. 1.2. Теорія права 

Поняття та ознаки права. Поняття та елементи системи права. Класифікація 
принципів права. Основні функції права. Поняття та види форм (джерел) права. Поняття 
та принципи правотворчості. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом 
осіб. Поняття та структура правових відносин. 
 
Н.Е. 1.3.Конституційне право України 

Поняття, система та джерела конституційного права. Поняття і основні властивості 
Конституції. Загальні засади конституційного ладу України та його гарантії. Правовий 
статус людини і громадянина. Поняття і види основних прав, свобод та обов'язків людини 
і громадянина. Поняття громадянства. Набуття та припинення громадянства України.  
Поняття статусу депутата. ВРУ як єдиний орган законодавчої влади в Україні. Функції і 
повноваження Президента України. Кабінет міністрів України як вищий орган у системі 
органів виконавчої влади. Система органів місцевого самоврядування в Україні. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА УКРАЇНИ 
 

Н.Е. 2.1.Кримінальне право України 
Поняття та предмет правового регулювання кримінального права України. Поняття 

та ознаки злочину. Класифікація злочинів. Поняття та елементи складу злочину. Поняття 
кримінальної відповідальності та її підстави. Стадії вчинення злочину.  Співучасть у 
злочині: поняття, ознаки, форми. Поняття та ознаки  кримінального покарання. Система 



кримінальних покарань. Загальні засади призначення покарання.  Амністія та помилуваня. 
Погашення і зняття судимості. 
 
Н.Е. 2.2 .Цивільне право України 

Поняття, система та джерела цивільного права України. Цивільні правовідносини: 
поняття, елементи.  Поняття і форми власності. Загальні положення зобов’язального 
права.  Цивільно-правові договори: поняття, форми, види. Цивільно-правова 
відповідальність. Основи спадкового права України. 
 
Н.Е. 2.2 .Цивільне право України 
Поняття, система та джерела цивільного права України. Цивільні правовідносини: 
поняття, елементи.  Поняття і форми власності. Загальні положення зобов’язального 
права.  Цивільно-правові договори: поняття, форми, види. Цивільно-правова 
відповідальність. Основи спадкового права України. 
 
Н.Е. 2.3.Трудове право України 

Поняття та предмет правового регулювання трудового права України. Трудовий 
договір: поняття, сторони, зміст, форма. Порядок прийняття на роботу. Робочий час. Час 
відпочинку. Підстави розірвання трудового договору. Дисциплінарна відповідальність та 
матеріальна відповідальність. Індивідуальні і колективні трудові спори. 
 
Н.Е. 2.4.Сімейне право України 

Поняття сімейного права України. Поняття шлюбу. Умови і порядок одруження. 
Шлюбний договір: поняття та порядок укладення. Особисті і майнові права та обов’язки 
подружжя. Права та обов’язки батьків і дітей. Припинення шлюбу. Опіка і піклування. 
Усиновлення. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. – М., 2001.  
2. Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия: Некоторые тенденции 

мирового правового развития – надежда и драма современной эпохи. – М., 2000. 
3. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного 

исследования. – М.: «Статут», 1999. 
4. Загальна теорія держави і права / За редакцією академіка АПрН України, доктора 

юридичних наук, професора В. В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1999. 
5. Кельман М. С., Мурашин О. Г., Хома Н. М. Загальна теорія держави та права: 

Підручник. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2003. 
6. Олiйник А. Теорія держави і права. Навч. посібник.-К.: Юринком Интер, 2001. 
7. Основи правознавства. Навчальний посібник / За ред. Ківалова С.В. – К.: Знання, 

2000. 
8. Основы государства и права Украины / За ред. И.Пахомова.-Х.: Одиссей, 2001. 
9. Правоведение: Учебное пособие для высших учебных заведений. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2001. 
10. Правознавство. Навчальний посібник / За заг.ред. проф.Пастухова В.П. – К.: 

Алеута, 2006. 
11. Правознавство. Навчальний посібник / За ред. Варфоломієвої Т. – К.: Знання-Прес, 

2001. 
12. Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А. М. Колодія – К.: 

Юрінком Інтер, 2004.  
13. Рабінович П. Основи загальної теорії права та держави. - К.: Атика, 2001. 
14. Скакун О. Теорія держави і права. Підручник. – Харків: Консум, 2001. 
15. Скакун О.Ф., Подберезський М.К. Теорія держави і права. – Харків, 1996. 



 
ПОЛІТОЛОГІЯ 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/Г1.8 
Курс – 4; семестр – 7; усього годин – 108; на тиждень - 2 год., (л/с); кредитів – 4. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: знання, отримані студентами при вивченні соціально-політичних, 
загальнонаукових дисциплін, а також отриманих у середніх навчальних закладах при 
вивченні спецкурсів „Людина і світ”, „Людина і суспільство” або „Суспільствознавство”. 

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з значенням ролі людини в 
політиці; визначити політичне лідерство, його типологію; розвивати навичку аналізу, 
вміння робити висновки; виховувати у студентів активну громадсько-політичну позицію, 
індивідуалізм. 

Завдання вивчення дисципліни: показати роль політики в житті людства, суть та 
причини її виникнення; розкрити об'єкт, предмет і функції політології та її місце в системі 
політичних наук; виховати основу формування громадської свідомості. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
 знати: основні політологічні напрямки, школи та концепції; основні методи 
політологічних досліджень в їх порівняльній характеристиці із тими методами, що мають 
оволодіти майбутні спеціалісти з огляду на їхні медичні фахові кваліфікації; типологію 
політичної влади, політичні режими та стилі політичного управління в їх тісному 
взаємозв'язку із характером сучасних політичних процесів: джерела політичної влади та 
способи її реалізації; основні форми співвідношення суб'єктів і об'єктів політики в 
різноманітних політичних системах; походження та сутність держави, типологію сучасних 
держав, проблеми державотворення в сучасній Україні; роль та значення політичних 
партій в демократичному правовому суспільстві, спектр політичних рухів, партій та 
об'єднань в політичному житті України; типи виборчих систем, технологію проведення 
виборчих кампаній; міжнародні політичні організації, характер їхньої діяльності та вплив 
на політичні процеси в Україні; типи політичних культур та шляхи формування в 
українському суспільстві культури демократичного типу, взаємозв’язок політичної 
культури українців з їхнім національним характером; 

уміти: орієнтуватись в розмаїтті політичних поглядів на сутність політичної 
системи та сучасної держави в тісному взаємозв'язку з практикою державотворення в 
сучасній Україні; науково осмислювати сутність сучасної політичної боротьби 
різноманітного спектру партій, рухів та об'єднань та вміти свідомо визначити своє місце в 
суспільстві; усвідомити місце політики як специфічного явища суспільного життя в 
контексті інших соціальних явищ та процесів, економіки, релігії, науки, культури, освіти, 
медицини; зрозуміти сутність політичного лідерства, основні вимоги до лідера та 
здійснюваної ним влади; пояснити характер сучасних політичних систем, закономірності 
переходу від тоталітарної до демократичної політичної системи, до громадянського 
суспільства та правової держави; пояснити особливості політичної психології та роль 
психологів у виборчих кампаніях. 

Викладацький склад: Кандюк Олексій Богданович – кандидат політологічних 
наук, ассистент кафедри політології та державного управління. 

Методи навчання: лекції, семінарські заняття, групові та індивідуальні 
консультації, самостійна робота студента. 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, усне опитування, тестування, 
термінологічний диктант, словникова робота, доповіді, повідомлення, захист рефератів. 
Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, підручники, наочність, першоджерела 
та хрестоматії першоджерел, словники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

 



Змістовне наповнення: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 
 

Н.Е. 1.1.Вступ.Що вивчає політологія? 
Що таке політика. Сутність, завдання та структура політології. Місце політології в 

системі наук. Політика, як соціальне явище. Функції та категорії політології. Соціально-
політичні вчення в Стародавньому світі (Конфуцій, Аристотель, Платон, 
Цицерон).Соціально-політичні погляди у період Середньовіччя та Відродження. 
Політична думка Нового (Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж..-Ж.. Руссо, Ш.Монтеск'є, Г. Гегель). 
 
Н.Е. 1.2.Влада як суспільне явище 

Сутність поняття "влада". Основні риси політичної влади. Види політичних 
режимів та їх сутність. Основні теорії виникнення держави. Основні форми державного 
правління. Типи політичного режиму. Основні форми державного устрою. 
 
Н.Е.1.3.Політичне життя. Його структура 
  Поняття та зміст політичної системи суспільства. Особливості політичних систем 
при переході від авторитаризму до демократії. 
 
Н.Е. 1.4.Демократія та громадянське суспільство 
  Демократія в історії людства. Правова держава. Умови подолання політичних 
конфліктів. 
 
Н.Е. 1.5. Влада у політичній системі суспільства 
  Поняття держави. Теорії виникнення держави. Форми державного правління. Нові 
тенденції у розвитку сучасних держав. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

 
Н.Е. 1.6. Політисні партії та їх роль у політичній системі суспільства 
  Політичні партії: історія виникнення та сучасність. Класифікація партій та 
партійних систем. Політичні партії в Україні. 
 
Н.Е. 2.1. Громадські рухи у політичному житті суспільства. 

Соціальні потреби та способи виникнення громадських організацій та рухів. Види 
та форми громадських об’єднань. Молодіжний рух в Україні. Політична система 
суспільства: сутність, структура, типи. Правова держава і громадянське суспільство. 
Проблеми демократії і свободи в Україні сьогодні. 
 
Н.Е.2.2. Політична свідомість 
 Політична свідомість як відображення політичного життя. Структура політичної 
свідомості. Політична свідомість суспільства, соціальних груп, особи. 
 
Н.Е. 2.3. Політична культура 

Політична культура, її сутність та різновиди. Типи та функції політичної 
культури.Політична культура сучасної України. Сутність і структура політичної 
свідомості.Політична культура особи, групи, класу, нації, суспільства. Формування 
політичної культури в Україні. 
 
Н.Е.2.4.Людина, політика, гуманізм 



 Суспільство і особа в політичному житті. Політичне лідерство та його типологія. 
Глобальні проблеми сучасності і політичні шляхи їх розв'язання. Утворення міжнародних 
об'єднань та інтернаціоналізація політичного життя наприкінці XX століття. Проблеми 
майбутнього у футурології. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Дзюбко І.С. Політологія: Курс лекцій: Навчальний посібник. - К.: Вища школа. - 
1993р. 

2. Піча В. М. Політологія, -т- К.: Каравела, Львів: Новий світ. - 2001р. 
3. Политология. Под ред. проф. В. Н. Лавриненко. - М., 1999г. 
4. Політичний енциклопедичний словник. За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна. - К., 

Генеза, 1997р. 
5. Політологія. За заг. ред. проф. В. Г. Кремінь, проф.. М. I. Гоплач. - Київ-Харків: 

Єдінорог, 2001р. 
6. Політологія. За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенко. - К.: Академія, 1998р. 
7. Політологія. За ред. О. І. Семкіна. -Львів: Світ; 1993р 
8. Путильницький В. А. Теорія української політології. Курс лекцій. - К.: Либідь, 1993р. 

 
ДАВНЬОГРЕЦЬКА МОВА 

Шифр дисципліни - 6.020301/00/1.2.1 
Курс - 1; семестр - 1; усього годин - 108; на тиждень - 3 год., (пр.), кредитів – 3. 
Вибіркова. 
Попередні умови: 

Мета викладання дисципліни: сформувати знання про давньогрецьку мову як 
одну з найбільш виучуваних індоєвропейських мов, здобути загальнолінгвістичні знання 
на основі давньогрецької мови; розуміння міжнародної філософської та політичної 
термінології у підготовці до самостійної наукової роботи (словники, енциклопедії), 
читанні в оригіналі творів грецьких філософів. 
 Завдання вивчення дисципліни: набути знання з основ давньогрецької граматики 
та засвоїти певний лексичний запас; сформувати у студентів знання про: фонетику 
давньогрецької мови; морфологію давньогрецької мови, що передбачає вивчення 10 
частин мови (іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник, 
прийменник, сполучник, частка, вигук) і їх граматичних особливостей; основи синтаксису 
давньогрецької мови, що включає у себе функціональний синтаксис відмінків та 
синтаксис підрядних речень; навчити студентів користуватись давньогрецько-українським 
словником для перекладу; робити граматичний аналіз не тільки окремих частин мови у 
тексті, а й цілих речень; вільно читати мовою оригіналу твори античних філософів 
(Платона, Аристотеля, Сократа та ін.). 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: алфавіт; правила вимови голосних і приголосних звуків; всі часи дієслова; 
відмінкові закінчення іменників усіх відмін; особливості прикметників різних відмін; усі 
види займенників; основні кількісні й порядкові числівники; основні види відмінків, їх 
синтаксичне значення; принципи використання інфінітиву в синтаксичних конструкціях; 
види підрядних речень умови, мети, обставин; 

розуміти: основні віхи історії давньогрецької мови; 
уміти: читати по-грецьки; відмінювати дієслова різних дієвідмін у цих часах; 

відміняти іменники; узгоджувати прикметники із іменниками і відмінювати їх; відміняти 
займенники; узгоджувати й відмінювати порядкові числівники; розрізняти відмінки у 
реченнях; аналізувати речення умови, мети, обставини. 

Викладацький склад: Загайська Галина Михайлівна – кандидат філологічних 
наук, виконуюча обов’язки доцента кафедри румунської та класичної філології. 



  Методи навчання: практичні заняття, переклад першоджерельних текстів, групові 
та індивідуальні консультації. 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, граматичний словник, 
переклад. Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

 
Змістове наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ФОНЕТИКА 
 
Н.Е. 1.1. Грецький алфавіт 

Періодизація грецької мови. Алфавіт. Еразмова та Рейхлінова вимови. 
 

Н.Е. 1.2. Фонетика 
Приголосні, голосні звуки, придих. Довгота і короткість складів. Наголос. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 
ЧАСТИНИ МОВИ (ЗМІННІ) 

 
Н.Е. 2.1. Дієслово 

Граматичні категорії дієслова. Основи дієслова. Словникова форма дієслова. 
Дієвідміна (coniugatio). Особові закінчення дієслова. Наголос у дієслівних формах. 

 
Н.Е. 2.2. Іменник 

Граматичні категорії іменника. Артикль. Відміни (declinatio) іменників. Словникова 
форма іменника. Вживання великої букви. 

 
Н.Е. 2.3. Прикметник 

Словникова форма прикметника. Прикметники першої та другої відмін. Узгодження 
іменників і прикметників. 

 
Н.Е. 2.4. Займенник 

Займенник Особові. Присвійні. Зворотній. Вказівні. Неозначені. Питальні. 
Відносний. 

 
Н.Е. 2.5. Числівник 

Числівник Кількісні числівники. Порядкові числівники. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3: 
СИНТАКСИС 

 
Н.Е. 3.1. Функціональний синтаксис відмінків 

Називний відмінок. Кличний відмінок. Знахідний відмінок. Родовий відмінок у 
власній функції. Родовий відмінок у значенні аблатива. Давальний відмінок у власній 
функції. Давальний відмінок у значенні інструментального. Давальний відмінок у 
значенні локатива. 

 
Н.Е. 3.2. Неозначена форма 



Знахідний відмінок з неозначеною формою. Називний відмінок з неозначеною 
формою. 

 
Н.Е. 3.3. Підрядні речення 

Підрядні додаткові, або з'ясувальні речення. Непряма мова. Прямі, або незалежні 
питальні речення. Непрямі питання, або підрядні питальні речення. Підрядні речення 
причини. Підрядні речення мети. Підрядні наслідкові речення. Підрядні умовні речення. 
Підрядні допустові речення. Підрядні відносні речення. Підрядні речення часу. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Novum Testamentum Graece et Latine. – Germany, 1999. – 810 с. 
2. ΓΛΩΤΤΑ ἙΛΛΗΝΙΚΗ ℒ LINGUA LATINA: Вправи і тексти для читання (Для 

приватного вжитку в духовних школах). – Черкаси, 1998. – 65 с. 
3. Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. - Москва, 1991. – 1370 с. 
4. Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь / Под ред. С.И. Соболевского. – В 2-

х т. – М.: Государственное изд-во иностранных и нац. словарей, 1958. – 1905 с. 
5. Звонська-Денисюк Л.Л. Грецька мова Нового Завіту: Підручник для Духовних 

навчальних закладів. – К., 2000. – 288 с. 
6. Звонська-Денисюк Л.Л. Давньогрецька мова. - Київ, 1999. – 580 с. 
7. Звонська-Денисюк Л.Л. Давньогрецька мова: Підручник для студентів відділень 

класичної філології факультетів вищих закладів освіти. – К., 1997. – 589 с. 
8. Павленко Л.В. Древнегреческий язык. - Київ, 1992. - 206. 
9. Светнам Д. Вступ до грецької мови Нового Завіту: Морфологія. – Львів, 1995. – 400 с. 
10. Светнам Д. Вступ до грецької мови Нового Завіту: Морфологія. Частина 2. Списки, 

парадигми, реєстри, тематичний покажчик. – Львів, 2001. – 200 с. 
 

ЛАТИНСЬКА МОВА 
Шифр дисципліни – 6.020301/00/1.2.2 
Курс - 1; семестр – 1,2; всього годин - 108; на тиждень – 1/2 год., (пр.), кредитів – 3. 
Вибіркова. 
Попередні умови: 

Мета викладання дисципліни: здобуття загальнолінгвістичних знань на основі 
латинської мови, розумінні міжнародної філософської термінології, у підготовці до 
самостійної наукової роботи (словники, енциклопедії);з'ясування місця латинської мови в 
історії світової культури, читанні в оригіналі праць філософів античності, середньовіччя, 
епохи Відродження; засвоєння студентами граматики латинської мови і певного мінімуму 
латинських слів, продуктивних для лексичного фонду латинської мови; з'ясування ролі 
латинської мови в процесі формування сучасних романських і германських мов в області 
їх граматики і словникового складу; ознайомлення студентів з біблійними текстами і 
молитвами; не лише у безпосередньо накопичувати знання, а й формувати навики 
самостійно ці знання шукати і вміло користуватися ними в практичній професійній 
діяльності. 

Завдання вивчення дисципліни: сформувати у студентів знання про: фонетику 
латинської мови; морфологію латинської мови, що передбачає вивчення 10 частин мови 
(іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник, прийменник, 
сполучник, частка, вигук) і їх граматичних особливостей; основи синтаксису латинської 
мови, що включає у себе функціональний синтаксис відмінків та синтаксис підрядних 
речень; навчити студентів: користуватись латинсько-українським словником для 
перекладу; робити граматичний аналіз не тільки окремих частин мови у тексті, а й цілих 
речень; вільно читати мовою оригіналу тексти античних філософів. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 



знати: алфавіт; правила вимови голосних і приголосних звуків; відмінкові 
закінчення іменників усіх відмін; особливості прикметників різних відмін; всі часи 
дієслова; усі види займенників; основні кількісні й порядкові числівники; основні 
синтаксичні конструкції латинської мови; принципи використання інфінітиву в 
синтаксичних конструкціях; види підрядних речень умови, мети, обставин; 

розуміти: основні віхи історії латинської мови; 
уміти: читати по-латинськи; відміняти іменники; узгоджувати прикметники із 

іменниками і відмінювати їх; відмінювати дієслова різних дієвідмін у цих часах; відміняти 
займенники; узгоджувати й відмінювати основні кількісні й порядкові числівники; 
аналізувати підрядні речення умови, мети, обставини. 

Викладацький склад: Загайська Галина Михайлівна – кандидат філологічних 
наук, виконуюча обов’язки доцента кафедри румунської та класичної філології. 
  Методи навчання: практичні заняття, переклад першоджерельних текстів, групові 
та індивідуальні консультації, самостійна робота студена, словникова робота. 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, граматичний словник, 
переклад, читання. Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, словники, першоджерельна література, методичні рекомендації 
до вивчення дисципліни: 

 
Змістове наповнення: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 
ФОНЕТИКА 

 
Н.Е. 1.1 Латинський алфавіт 

Відомості про латинську мову та ії місце в індоєвропейській сім'ї мов. Латинський 
алфавіт. 

 
Н.Е. 1.2 Фонетика 

Вимова голосних звуків. Вимова приголосних звуків. Сполучення приголосних. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 
ЧАСТИНИ МОВИ (ЗМІННІ) 

 
Н.Е. 2.1 Іменник  

Іменник Граматичні категорії іменника. Іменники I, II, III, IV, V відмін. 
 

Н.Е. 2.2 Прикметник 
Прикметник Граматичні категорії прикметника. Прикметники I, II, та III відмін. 

Ступені порівняння прикметників. 
 

Н.Е. 2.3 Дієслово  
Дієслово Граматичні категорії дієслова. Часова система дієслів у латинській мові. 

Відкладні та на пів відкладні дієслова. Дієслова складені з sum. 
 

Н.Е. 2.4 Займенник 
Займенник Особові. Присвійні. Зворотній. Вказівні. Неозначені. Питальні. 

Відносний. 
 

Н.Е. 2.5 Числівник 



Числівник Кількісні числівники. Порядкові числівники. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3: 
СИНТАКСИС 

 
Н.Е. 3.1 Дієприкметники 

Незалежний аблатив. Граматичний аналіз та переклад речень з конструкціями. 
 

Н.Е. 3.2 Неозначена форма 
Знахідний відмінок з неозначеною формою. Називний відмінок з неозначеною 

формою. 
 

Н.Е. 3.3 Підрядні речення 
Підрядні речення зі сполучниками (ut), (ne). Підрядні речення Підрядні речення зі 

сполучниками (cum) 
 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 
1. Боровський Я.М., Болдирев А.В. Підручник латинської мови. — М.: Вища школа, 

1975. 
2. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. - Москва, 1976. - 1096 с 
3. Закалюжний М.М. Латинська мова: Підручник. – К.: Либідь, 2003. 
4. Корж Н.Г., Луцька Ф.Й. Із скарбниці античної мудрості. Довідник латинських 

крилатих висловів. – Київ. :Вища школа”, 1988. 
5. Литвинов В.Д., Скорина Л.П. Латинська мова. - Київ, . Вища школа, 1990. – 247 с. 
6. Маслюк В.П., Оленич Р.М. Латинська мова. - Львів, 1975. - 215 с. 
7. Цимбалюк Ю.В. Латинські прислів"я і приказки. - Київ, 1989. - 250 с. 
8. Шульц Ю.Ф. Латинська мова і основи термінології — М. 1982. 
9. Янов А.В. Посібник для практичних занять з латинської мови. — К. 1994. 
10. Ярхо В.Н., Лобода В.И. Латинский язык. – М., Просвещение, 1983 г. 

 
Природничо-наукові дисципліни 
Дисципліни нормативної частини 

 
ФОРМАЛЬНА ЛОГІКА 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/2.1.1 
Курс – 1; семестр – 1; усього годин – 162; на тиждень – 4, (л/с) кредитів – 4,5.  
Обов’язкова. 
Попередні умови: 
 Мета викладання дисципліни: ознайомлення з предметом, методом, структурою і 
завданням курсу, логічною природою міркувань, формами, в яких вони постають, та 
законами і правилами, яким вони підпорядковуються в процесі логічного дискурсу, їх 
пізнавальне значення в практиці філософської рефлексії. 
 Завдання вивчення дисципліни: вивчаються сучасні концептуальні уявлення про 
становлення традиційної формальної логіки як науки з найдавніших часів і до наших днів; 
з’ясовується місце і роль логіки в контексті культури; взаємозв’язок логічного і 
мовленнєвого в контексті мисленнєвої діяльності; логічна природа та пізнавальна функція 
форм і законів правильного мислення; види і структура логічних основ аргументації; 
форми розвитку знання та їх логіко-гносеологічна природа; методи і способи логічного 
аналізу міркувань засобами логіки. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: 
розуміти: 



уміти: 
Викладацький склад: Гасяк Орест Сильвестрович – кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії. 
Методи навчання: лекції, практичні й семінарські заняття, групові та 

індивідуальні консультації. 
Методи оцінювання: Поточне: тестові завдання (відкриті, закриті, ексрес-тести), 

оцінка за ІНДЗ (реферати, творчі роботи, ессе, доповідь) підсумковий тест, іспитова 
контрольна робота, фронтальне опитування, розв’язування вправ, розв’язування задач, 
усне опитування, виконання вправ, контрольна робота, розв’язування завдань, виконання 
творчих завдань, співбесіда. Підсумкове: іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичне забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, методичні рекомендації до практичних занять, навчальний посібник 
"Практична логіка". 

Змістовне наповнення: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 
ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ МІРКУВАННЯ 

 
Н.Е. 1.1. Предмет і завдання логіки 

Мислення як предмет вивчення логіки. Логіка – наука про міркування, форми, в 
яких вони постають, та закони і правила, яким підпорядковується. Теоретичне і практичне 
значення логіки. 

 
Н.Е. 1.2. Логіка в системі культури 

Історичний характер логіки як науки. Логіка – невід’ємний елемент культури. 
Логіка на рубежі тисячоліть. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

МИСЛЕННЯ, МОВА, МЕТОД ТА ЗАКОНИ ЛОГІКИ 
Н.Е. 2.1. Мислення і мова 

Мова як знакова інформаційна система. Поняття знаку. Семантичні категорії мови. 
Мова логіки висловлень і мова логіки предикатів. 

 
Н.Е. 2.1. Основні закони (принципи) правильного мислення 

Закон формальної логіки як формула, що виражає структуру істинного 
висловлення. Основні закони логіки. Значення законів формальної логіки. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3: 

ФОРМИ МИСЛЕННЯ 
 
Н.Е. 3.1. Поняття та імена 

Поняття як форма мислення. Мовні форми виразу понять: поняття і слово (ім’я). 
Логічні прийоми формування понять. Логічна структура поняття. Види понять. 
 
Н.Е. 3.2. Логічні відношення між поняттями 

Відношення між поняттями. Логіка класів (множин). Основні закони логіки класів. 
 
Н.Е. 3.3. Логічні операції над поняттями 

Поділ понять. Види поділу. Основні правила і помилки в поділі. Визначення 
поняття. Види визначень. Правила і помилки у визначенні. 

 



Н.Е. 3.4. Судження як форма мислення 
Загальна характеристика судження. Структура судження. Судження і речення 

(висловлення). Логічна природа і гносеологічна функція питання. 
 
Н.Е. 3.5. Прості судження та їх види 

Види простих суджень за змістом предиката. Категоричні судження та їх види. 
Види простих суджень за модальністю. 
 
Н.Е. 3.6. Складні судження та їх види. 

Види складних суджень. Відношення між простими і складними судженнями за 
істинністю. Логічний аналіз суджень. 
 
Н.Е. 3.7. Умовивід як форма мислення 

Умовивід як форма міркування. Логічна структура умовиводу. Типологія 
умовиводів. 

 
Н.Е. 3.8. Дедуктивні умовиводи. Виводи логіки висловлень 

Умовиводи, засновані на логічних зв’язках між висловленнями. Прямі виводи та їх 
правила. Непрямі виводи. Методи логічного аналізу виводів логіки висловлень. 
 
Н.Е. 3.9. Виводи логіки предикатів 

Виводи, засновані на суб’єктивно-предикатній структурі суджень. Безпосередні 
умовиводи. Опосередковані умовиводи: силогізм, фігури, модуси силогізму; поняття про 
скорочені, складно-скорочені силогізми. Основні правила і закони логіки предикатів. 
Виводи із суджень про відношення. Логічний аналіз коректності виводів логіки 
предикатів. 
 
Н.Е. 3.10. Правдоподібні (Індуктивні) умовиводи 

Поняття ймовірності. Види індуктивних умовиводів. Неповна індукція та її види. 
Статистичні узагальнення. Умовиводи за аналогією. Види аналогії. Роль правдоподібних 
умовиводів у науковій практиці. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4: 
АРГУМЕНТАЦІЯ 

 
Н.Е. 4.1. Доведення як форма й спосіб аргументації 

Доведення, його структура та види. Логічний аналіз доведень у традиційних і 
нетрадиційних логічних системах. 
 
Н.Е. 4.2. Спростування як форма і спосіб аргументації 

Спростування та його логічна структура. Види спростувань. Логічний аналіз 
спростувань засобами логіки. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5: 
ЛОГІЧНА ПРИРОДА ТА ПІЗНАВАЛЬНА ФУНКЦІЯ 

ОСНОВНИХ ФОРМ РОЗВИТКУ ЗНАННЯ 
 
Н.Е. 5.1. Наукова проблема як форма і спосіб розвитку знання 

Визначення проблеми. Виникнення, становлення і розв’язування наукових 
проблем. Структура проблеми. Загальна типологія проблем науки. Роль проблеми в 
розвитку знання. 
 



Н.Е. 5.2. Гіпотеза як форма становлення знання 
Поняття про гіпотезу. Логічна структура гіпотези. Види гіпотез. Верифікація і 

фальсифікація гіпотез. Роль форм мислення у побудові гіпотез. 
 
Н.Е. 5.3. Теорія як система достовірного знання 

Поняття про теорію. Види наукових теорій. Логічна структура формальних, напів-
формальних та неформальних теорій. Роль логіки в розвитку, систематизації та 
обґрунтуванні наукового знання. 
 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 
1. Анисов А.М. Современная логика. – М., 2002. 
2. Берков В.Ф. Логика: задачи и упражнения. Практикум. – Минск, 1998. 
3. Бирюков Б.В. Жар холодных чисел и пафос бесстрастной логики: формализация 

мышления от античности до эпохи кибернетики. – М., 1985. 
4. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. – М., 1994. 
5. Брюшиннин В.Н. Практический курс логики для гуманитариев. – М., 1996. 
6. Вайшвилло Е.К. Дегтерев М.Г. Логика. – М., 1998. 
7. Гетманова А.Д. Логика. – М., 1995. 
8. Горский Д.П., Ивин А.А. и др. Краткий словарь по логике. – М., 1991. 
9. Жеребкин В.Е. Логика. – Харьков, 2001. 
10. Жоль К.К. Логика в лицах и символах. – М., 1993. 
11. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. – М., 1990. 
12. Ивин А.А. Логика. – М., 1999. 
13. Ивлев Ю.А. Логика. – М., 1994. 
14. Івін О.А. Логіка. – К., 1996. 
15. Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. – К., 1997. 
16. Кириллов В.И. Старченко А.А. Логика. – М., 1995. 
17. Кобзарь В.И. Основы логических знаний. – СПб., 1999. 
18. Конверський А.Є. Логіка (традиційна та сучасна). – К., 2004. 
19. Конверський А.Є. Логіка. – К., 1999. 
20. Логика и риторика. Избранные тексты. – Минск, 1994. 
21. Логика. – Минск, 1997. 
22. Логика. Логические основы общения: Хрестоматия. – М., 1994. 
23. Мельников В.Н Логические задачи. – К., Одесса, 1990. 
24. Сборник упражнений по логике. – Минск, 1990. 
25. Светлов В.А. Практическая логика. – СПб., 1995. 
26. Свинцов В.И. Логика. – М., 1997. 
27. Тофтул М.Г. Логіка. – К., 1999. 
28. Философский энциклопедический словарь. – М., 1993. 
29. Хоменко І.В. Алексюк І.А. Основи логіки. – К., 1996. 
30. Хоменко І.В. Логіка – юристам. – К., 1997, 1998. 
31. Хоменко І.В. Логіка в задачах. – К., 1998. 
32. Хоменко І.В. Логіка для Юристів. – К., 2001. 
33. Хоменко І.В. Логіка. Практикум. – К., 2002. 

 
ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/2.1.2 
Курс – 1; семестр – 1; усього годин – 162; на тиждень – 4 год., (л/с) кредитів – 4,5. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: знання, отримані студентами при вивченні соціально-політичних, 
загальнонаукових дисциплін, а також отриманих у середніх навчальних закладах при 
вивченні спецкурсів „Людина і світ”, „Людина і суспільство” або „Суспільствознавство”. 



 Мета викладання дисципліни: дати студентам глибокі знання про загальні 
особливості філософії, її засади та проблемне поле, методи дослідження, мову, функції, 
принципи з урахуванням основних розділів філософського знання; розкрити специфіку 
філософських проблем, проаналізувати основні розділи системи філософського знання, 
показати особливості понятійно-категоріального апарату філософії, охарактеризувати 
парадигми і методи філософських досліджень, розкрити функції філософії, а також 
філософське розуміння проблем буття, пізнання, суспільства, культури, людини. 

 Завдання вивчення дисципліни: розкрити специфіку проблемного поля 
філософії; проаналізувати такі основні розділи філософії, як онтологія, гносеологія, 
методологія, аксіологія, соціальна філософія, філософська антропологія; показати 
специфіку понятійно-категоріального апарату філософії і причини існування в ній різних  
напрямів і течій; продемонструвати світоглядно-методологічну природу філософії та 
суспільну потребу в ній; розкрити функції філософії, їх прояв в різних контекстах, 
зокрема в сучасних умовах; проаналізувати особливості і тенденції розвитку сучасної 
світової філософії, особливо розв’язання нею актуальних проблем сучасності; прагнути 
сформувати у студентів елементарні навики самостійного філософського мислення. 

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
знати: особливості філософії, її поняття, категорії, принципи, методи, функції на тлі 

інших типів знання; співвідношення філософії до світогляду, філософського світогляду та 
інших форм світоглядного знання; структуру системи філософського знання, його 
диференціацію та причини існування різних напрямів, течій, вчень, концепцій; суспільну 
та особистісну потребу у філософії, її духовний потенціал і здатність задовольняти 
смисложиттєві пошуки людини; зміст основних філософських праць (першоджерел), які 
суттєво вплинули на розвиток філософії та її парадигм; закономірності історичного 
розвитку філософії; панораму  сучасної світової філософії, її світоглядно-методологічний 
потенціал і здатність дати відповідь на глобальні виклики ХХІ століття; 

розуміти: світоглядну специфіку філософського знання в аспекті його предмета, 
методів і функцій; особливості філософії як любові до мудрості, науки, форми суспільної 
свідомості та квінтесенції культури; непересічне значення філософії, як чинника 
світоглядного самовизначення людини та її духовної культури; засади структурної 
диференціації системи філософського знання; евристичний потенціал філософії, її 
світоглядно-методологічний вплив на різні сторони життєдіяльності людини та 
суспільства; причини плюралізму філософських досліджень, їх принципово відкритий і 
творчий характер; значення курсу “Вступ до спеціальності” як пропедевтики системи 
філософської освіти; 

уміти: демонструвати специфіку філософського знання та початкові навики 
філософського способу мислення; володіти поняттєво-категорійним та методичним 
інструментарієм філософії; аналізувати філософські джерела; аргументовано доводити 
важливе значення філософії у формуванні духовної культури особистості та суспільства; 
експлікувати смисл усього розмаїття філософських вчень як вираження важких пошуків 
відповіді на світоглядні проблеми; чітко усвідомлювати, диференціювати і аналізувати 
структуру філософського знання, його “ізми”; використати основні положення даного 
курсу для свідомого вивчення інших філософських дисциплін. 

Викладацький склад: Починок Борис Віталійович (лекції) – кандидат 
філософських наук, доцент кафедри філософі. 

Методи навчання: лекції, семінарські заняття, групові та індивідуальні 
консультації, самостійне читання першоджерел, самостійна робота студентів, ІНДЗ 
(реферати, ессе, науково-дослідні роботи, творчі роботи). 

Методи оцінювання: Поточне: усне опитування, тестові завдання, словниковий 
диктант, розв’язання творчого завдання, контрольна робота, фіксований виступ, 
оцінювання ІНДЗ (реферати, ессе, науково-дослідні роботи, творчі роботи), аналіз 
першоджерела. Підсумкове: іспит. 



Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Епістемологія. Методичні рекомендації / Укл. Починок Б.В. – Чернівці: Рута, 
2005. – 26 с. 

2. Задубрівська О.М., Козьмук Я.Р. Онтологічний та антропологічний аспекти 
філософії М.Гайдеггера. – Чернівці: Рута, 2007. – 32 с.; 

3. Задубрівська О.М., Козьмук Я.Р. Психоаналіз: філософсько-антропологічний 
аспект. Конспект лекцій. – Чернівці: Рута, 2005. – 32 с; 

4. Марчук М., Починок Б. Провідні філософські напрями (ХХ століття). Частина 
1. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 64-66. 

5. Марчук М.Г. Ціннісні потенції знання. – Чернівці: Рута. 2001. 
6. Онтологія та метафізика: конспект лекцій та методичні рекомендації / укл. 

О.Задубрівська. – Чернівці: Рута, 2008. 
7. Починок Б.В. Вступ до спеціальності “Філософія”. Метод. реком. – Чернівці, 

Рута, 1995. – 32 с. 
8. Філософія: конспект лекцій та методичні рекомендації / укл. О.М.Задубрівська, 

Я.Р.Козьмук. – Чернівці: Рута, 2008. – С.38-41. 
9. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г. Філософія. – Чернівці: “Рута”, 2008. 

 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ФІЛОСОФІЯ, ОНТОЛОГІЯ, ГНОСЕОЛОГІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ 
 
Н.Е. 1.1. Філософія, її виникнення, проблемне поле і функції 

Специфіка філософського знання, філософія і світогляд. Предмет філософії. 
Становлення філософського знання. Концепції виникнення філософії. Методи 
філософського пізнання. Структура і класифікація філософського знання. Функції 
філософії. Філософія як одна з форм самовизначення людини у світі. Філософія і 
світогляд. Історичні типи світогляду. Передумови виникнення філософії. Предметне поле 
філософії. 
 
Н.Е. 1.2. Проблема буття у філософії 

Буття як предмет філософського аналізу. Життєво-практичні витоки проблеми 
буття. Категоріальні визначеності буття. Специфіка буття людини. Філософське розуміння 
світу. Матерія та її атрибути. Співвідношення понять “буття”, “світ”, “матерія”. Проблема 
єдності світу.  Буття як предмет історико-філософського аналізу. 
 
Н.Е. 1.3. Свідомість як філософська проблема 

Свідомість як особлива здатність людини. Поняття свідомості в історії філософії. 
Проблема походження свідомості, свідомість і мова. Нейрофізіологічні основи свідомості. 
Структура свідомості. Форми суспільної свідомості. Поняття ментальності. Творчий 
характер свідомості. Творча активність свідомості. Свідомість і духовне життя 
суспільства. Проблема реальності свідомості та її основні ознаки. Ідеальність свідомості. 
Свідомість і мова. Функції свідомості. 

 
Н.Е. 1.4. Філософія пізнання 

Проблемне поле філософії пізнання. Структура процесу пізнання. Екстерналізм та 
інтерналізм. Детермінація процесу пізнання. Відображувальні та комунікативні 
пізнавального процесу. Проблема істини у пізнанні. Істина та її критерії. Основні 



філософські концепції істини. Людиномірність істини. Сутність пізнавального 
відношення. Форми і рівні пізнання. Емпіризм і раціоналізм. 
 
Н.Е. 1.5. Методологія наукового пізнання 

Поняття методу і методології наукового пізнання. Види методології. Особливості 
наукового пізнання. Методи емпіричного рівня пізнання. Методи теоретичного рівня 
пізнання. Особливості методології природничо-наукового і гуманітарного пізнання. 
Принципи наукового пізнання. Особливості методологічної свідомості сучасної науки. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

АКСІОЛОГІЯ, СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ, АНТРОПОЛОГІЯ, КУЛЬТУРА 
 

Н.Е. 2.1. Філософське вчення про цінності 
Аксіологія як філософське вчення про цінності. Природа цінностей та їх 

класифікація. Цінності в системі наукового пізнання. Значення цінностей в житті людини 
та суспільства. Проблема реалізації цінностей. 

 
Н.Е. 2.2. Соціальна філософія 

Поняття “соціальне” і “суспільство”. Основні філософські концепції аналізу 
суспільства. Специфіка соціального пізнання. Основні підходи філософського 
дослідження суспільства. Особливості розвитку суспільства. Суспільство як система, що 
саморозвивається. Особливості історичного розвитку суспільства. Проблема смислу 
історії. 
 
Н.Е. 2.3. Культура і цивілізація 

Філософське розуміння культури і цивілізації. Взаємозв’язок культури і цивілізації 
в їх історичному розвитку. Суспільно-економічна формація і цивілізація. Методологічні 
можливості формаційного і цивілізаційного аналізу суспільства. Сучасний стан культури і 
цивілізації. Розвиток філософських уявлень про сутність культури та цивілізації. 
Проблеми розвитку культури та цивілізації в сучасних умовах. 

 
Н.Е. 2.4. Філософська антропологія 

Предмет філософської антропології, її основні напрями і концепції. Проблема 
антропогенезу у світлі філософської методології. Основні філософські концепції людини. 
Смисл життя людини як центральна світоглядна проблема. Проблема походження 
людини: дилема еволюціонізму та креаціонізму. Есенційні та екзистенційні 
характеристики буття людини. Єдність біологічного, соціального і духовного в людині. 
Проблема смерті, безсмертя і смислу життя людини. 

 
Н.Е. 2.5. Сучасна світова філософія 

Панорама сучасної світової філософії. Сцієнтистські напрями сучасної філософії. 
Основні проблеми сцієнтистської філософії. Проблема людини у світлі філософсько-
антропологічних вчень. Головні ідеї антропологічних течій сучасної філософії. 
Особливості сучасної релігійної філософії. Світова філософія і глобальні виклики 
сучасності. Основні ознаки і тенденції розвитку сучасної філософі. Сучасна філософія і 
виклики ХХІ століття. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Воронкова В.Г. Філософія. – К., 2004. 
2. Епістемологія. Методичні рекомендації / Укл. Починок Б.В. – Чернівці: Рута, 2005. 

– 26 с. 



3. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. Итоги ХХ 
столетия. – М., 2000. 

4. Кримський С.Б. Запити філософських смислів. – К., 2003. 
5. Кунцман П., Буркард Ф.-П., Відман Ф. Філософія. – К., 2002. – 270 с. 
6. Марчук М.Г. Ціннісні потенції знання. – Чернівці: Рута. 2001. 
7. Петрушенко В. Епістемологія як філософська теорія знання. – Львів, 2000, - 295 с. 
8. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. – Львів, 2005. 
9. Практикум з філософії. Методичний посібник для викладачів та студентів ВНЗ / 

під ред. В.Л.Петрушенка. – Львів, 2000. - 256 с. 
10. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. – М., 2003. 
11. Философская антропология / Губин В., Некрасова Е. – М., 2000. - 240 с. 
12. Філософія / За ред. І.Ф.Надольного. – К., 2001. 
13. Філософія / Причепій Є.М. та ін. – К., 2001. 
14. Філософія: Світ людини. Курс лекцій. – К., 2003. 
15. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г. Філософія. – Чернівці: “Рута”, 2008. 

 
КЛАСИЧНА ЛОГІКА 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/2.1.3 
Курс – 1; семестр – 2; усього годин – 144; на тиждень – 4, (л/с), кредитів – 4,5. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: 6.020301/00/2.1.1 
 Мета викладання дисципліни: репрезентувати студентам знання про сучасну 
класичну логіку (логіку висловлень і логіку предикатів як логічні теорії) і на цій підставі 
закласти методологічні й методичні навички і уміння логічного аналізу міркувань 
засобами класичної логіки. 

 Завдання вивчення дисципліни: Окреслити предмет, метод і значення логіки 
висловлень і логіки предикатів як логічних теорій та їх мови; з’ясувати проблеми 
семантики логіки висловлень через знайомство з методами семантичних та аналітичних 
таблиць і на цій основі виявити види логічних відношень між формулами, що 
репрезентують міркування; розкрити логічну природу синтаксису логіки висловлень через 
з’ясування суті аксіоматичного та натурального числень логіки висловлень, правил і 
законів числень; виокремити методологічні проблеми логіки висловлень та проблеми 
аналізу міркувань засобами логіки висловлень; висвітити особливості логіки предикатів 
через розкриття специфіки підставкової семантики, семантики аналітичних таблиць та 
модельних множин; розкрити синтаксис логіки предикатів через аксіоматичну, 
натуральну та секвенціональну побудову числень логіки предикатів; означити 
методологічну проблематику логіки предикатів; на базі теоретичних знань виробити 
уміння і навички логічного аналізу міркувань засобами логіки висловлень і логіки 
предикатів. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: 
розуміти: 
уміти: 
Викладацький склад: Гасяк Орест Сильвестрович – кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії. 
Методи навчання: лекції, семінари, практичні заняття, групові та індивідуальні 

консультації, самостійна робота студентів. 
Методи оцінювання: Поточне: тестування (аналітичні, закриті, відкриті, експрес-

тести), усне опитування, фронтальне опитування, термінологічний диктант, розв’язування 
вправ, розв’язування задач, виконання вправ, контрольна робота, доповідь, доповідь-ессе, 
доведення теореми, співбесіда, оцінка за ІНДЗ (реферати, творчі роботи, ессе), підсумкові 
тести, іспитова контрольна робота. Підсумкове: іспит. 



Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, методичні рекомендації до практичних занять, навчальний посібник 
"Практична логіка". 

 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ВИЗНАЧЕННЯ ТА МОВА ЛОГІКИ ВИСЛОВЛЕНЬ 
 

Н.Е. 1.1. Предмет, метод і значення класичної логіки 
Класична логіка як етап у становленні формальної логіки. Три етапи в становленні 

класичної логіки. Особливості класичної логіки щодо традиційної. Причини  виникнення 
класичної логіки. Теоретичне і практичне значення класичної логіки як новітньої логічної 
системи. Логіка висловлень і логіка предикатів. 

 
Н.Е. 1.2. Визначення логіки висловлень 

Характерні риси логіки висловлень. Поняття про дескриптивне висловлення. 
Двозначність про позиційної логіки. Логічне значення висловлення. Абстрагування від 
смислового значення висловлення в пропозиційній логіці. Прості та складні висловлення. 
Пропозиційна логіка як логічна теорія, де досліджується структура складання висловлень. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

МОВА ПРО ПОЗИЦІЙНОЇ ЛОГІКИ 
 

Н.Е. 2.1. Мова про позиційної логіки 
Поняття про мову логіки висловлень. Список знакових засобів (алфавіт) логіки 

висловлень. Знаки змінних про позиційної логіки (пропозиційні змінні). Знаки логічних 
сполучників. Технічні знаки. 

 
Н.Е. 2.2. Формалізація – основний метод пропозиційної логіки 

Визначення формули. Поняття про схему формули. Підформула. Головний 
логічний сполучник формули (головний знак). Сила логічних сполучників. Розташування 
дужок у формулі. Алгоритм перекладу виразів природної мови мовою логіки висловлень. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3: 

СЕМАНТИКА ПРОПОЗИЦІЙНОЇ ЛОГІКИ 
 

Н.Е. 3.1. Метод таблиць істинності 
Поняття про таблицю (матрицю) істинності. Логічні сполучники (зв’язки), загальна 

характеристика заперечення, його умови істинності. Кон’юнкція, її умови істинності. 
Диз’юнкція (слабка і сильна), її умови істинності. Імплікація, її умови істинності. 
Еквіваленція, її умови істинності. Поняття про достатню та необхідну умову. Логічні 
сполучники у природних контекстах. Загальнозначимість, виконуваність та 
невиконуваність формули в семантиці таблиць істинності. 

 
Н.Е. 3.2. Метод аналітичних таблиць 

Поняття про аналітичну таблицю. Таблиця істинності та аналітична таблиця. 
Правила побудови (розширення) аналітичних таблиць. Загально значимість, виконуваність 
та не виконуваність формули в семантиці аналітичних таблиць. 

 
Н.Е. 3.3. Елементи теорії моделей 



Поняття про модель та інтерпретацію формули. Загальнозначимість, виконуваність 
та невиконуваність формули в моделі. Види моделей. Булева алгебра. Основні операції 
булевої алгебри: перетин,  об’єднання, доповнення. Умови, яким повинні відповідати 
булеві операції. Закони булевої алгебри. Структура алгебраїчної моделі пропозиційної 
логіки. Правила інтерпретації. Загальнозначимість, виконуваність та невиконуваність 
формули в семантиці блевої алгебри. Поняття про модельну множину (множину 
Я.Хінтікки). модельна множина та істиннісна множина. Умови, яким повинна 
задовольняти модельна множина. Поняття вкладеності формули в модельну множину. 
Загальнозначимість, виконуваність та невиконуваність формули в семантиці модельних 
множин. 

 
Н.Е. 3.4. Види логічних відношень між видами 

Відношення логічної сумісності. Відношення логічної сумісності за істинністю. 
Відношення логічної сумісності за хибністю. Відношення суперечності, відношення  
протилежності,  відношення  підпротилежності. Відношення логічної рівносильності. 
Рівносильність і поняття логічного закону. Властивості відношення рівносильності: 
рефлексивність, симетричність, транзитивність. Основні рівносильності пропозиційної 
логіки. Поняття про спрощення (мінімізацію) формул. Відношення логічного слідування 
та логічного закону. Правильність міркування та поняття відношення логічного 
слідування. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4: 

СИНТАКСИС ЛОГІЧНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ 
 

Н.Е. 4.1. Аксіоматизація про позиційної логіки 
Загальна характеристика синтаксису формального пропозиційного числення: 

алфавіт, теорема, аксіома, схема аксіоми, доведення, формальна вивідність, вивід із 
множини формул, правила виводу. Аксіоматичне числення пропозиціної логіки (з 
аксіомами). Аксіоми. Правила виводу: modus ponens, правило підстановки. Визначення 
доведення і теореми. Аксіоматичне числення прпозиційної логіки (зі схемами аксіом). 
Схеми аксіом. Правила виводу. Теорема Ербрана (теорема дедукції). Теорема про заміну. 

 
Н.Е. 4.2. Металогічні властивості пропозиційної логіки 

Несуперечливість пропозиційного числення (формулювання метатеореми і 
принципи її доведення) незалежність системи аксіом пропозиційного числення. 

 
Н.Е. 4.3. Натуральна побудова пропозиційного числення 

Система натурального виводу пропозиційної логіки: алфавіт, правила творення, 
правила введення та усунення логічних сполучників. Доведення в системі натурального 
виводу. Пряме доведення. Непряме доведення. Правила їх побудови. Порівняльна 
характеристика аксіоматичного числення та системи натурального виводу: подібність, 
відмінність та взаємозв’язок. 

 
Н.Е. 4.4. Числення секвенцій. Системи генценівського типу 

Принципи побудови секвенційного числення пропозиційної логіки. Поняття про 
секвенцію. Алфавіт, аксіома, правила творення, правила введення логічних сполучників 
справа і зліва. Структура правила: правило стоншення, правило перестановки, правило 
перерізу. Доведення в системах генценівського типу. Дерево секвенцій, корінь дерева, 
верхівка дерева. Порівняльна характеристика аксіоматичного числення, натурального 
числення і числення секвенцій пропозиційної логіки: їх подібність, відмінність та 
взаємозв’язок. 

 



Н.Е. 4.5. Методологічні проблеми логіки висловлень 
Проблема розв’язковості в пропозиціній логіці. Поняття про розв’язкову 

процедуру. Поняття про ефективну процедуру. Алгоритм Маркова, машина Тюрінга, 
теорія λ -конверсії Чьорча, теорія рекурсивних функцій. Семантичні методи дослідження 
проблеми розв’язковості: таблиці істинності, аналітичні таблиці. Синтаксичні методи 
дослідження проблеми розв’язковості: нормальні форми пропозиційногї логіки: КНФ, 
ДНФ. 

 
Н.Е. 4.6. Основні закони логіки висловлень 

Закон тотожності. Закон суперечності. Закон виключеного третього. Закон 
подвійного заперечення (закон зняття подвійного заперечення, закон введення подвійного 
заперечення, повний закон подвійного заперечення). Закон ідемпотентності  (закон 
ідемпотентності для кон’юнкції, закон ідемпотентності для диз’юнкції). Закон 
комутативності (закон комутативності для кон’юнкцій, закон комутативності для 
диз’юнкції). Закон контр позиції (закон простої контрпозиції, закон складної 
контрпозиції), закон асоціативності (закон асоціативності для кон’юнкції, закон 
асоціативності для диз’юнкції), закон дистрибутивності (закон дистрибутивності 
кон’юнкції стосовно диз’юнкції, закон дистрибутивності диз’юнкції стосовно кон’юнкції), 
закони де Моргана. Обґрунтування законів логіки висловлень за допомогою семантичних 
та синтаксичних засобів. Значення законів прпозиційної логіки для теоретичної та 
практичної діяльності людини. 

 
Н.Е. 4.7. Аналіз міркувань засобами логіки висловлень 

Дедуктивне міркування, його риси. Правдоподібне міркування, його характерні 
риси. Значення дедуктивних міркувань у пізнавальному процесі. Логіка висловлень та 
схема дедуктивних міркувань. Суто умові, умовно-категоричні міркування, розділово-
категоричні міркування, умовно-розділові міркування. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5: 

ВИЗНАЧЕННЯ ТА МОВА ЛОГІКИ ПРЕДИКАТІВ 
 

Н.Е. 5.1. Предмет, метод і значення логіки предикатів 
Недостатність логіки висловлень. Логіка предикатів як розширення про позиційної 

логіки. Характерні риси логіки предикатів як логічної теорії. 
 
Н.Е. 5.2. Мова логіки предикатів 

Поняття про мову логіки предикатів. Типи нелогічних термінів, що входять до 
складу простого висловлення: імена, предикатори. Типи логічних термінів, що входять до 
складу простого висловлення: логічні сполучники, квантори. Знакові засоби логіки 
предикатів. Поняття про терм, визначення терму. Прості та складні терми. Поняття про 
формулу, визначення формули. Елементарні (атомарні) та складні (молекулярні) формули. 
Алгоритми перекладу виразів природної мови мовою логіки предикатів. 

 
Н.Е. 5.3. Квантори та їх специфіка 

Область дії квантора. Вільні і зв’язані входження змінної до формули. Операція 
підстановки для термів. Поняття про правильну підстановку. Поняття про порядок логіки 
предикатів. Характерні ознаки першопорядкової логіки. Логіка предикатів вищих 
порядків. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6: 

СЕМАНТИКА ЛОГІКИ ПРЕДИКАТІВ 
 



Н.Е. 6.1. Семантика кванторної логіки 
Об’єктна семантика логіки предикатів: характерні ознаки. Поняття моделі. Правила 

інтерпретації для предикатних змінних. Декартові множення. Правила інтерпретації для 
індивідних замінних та індивідних констант. Правила інтерпретації для правильно 
побудованих виразів логіки предикатів. Загальнозначимість, виконуваність та 
невиконуваність виразів логіки предикатів. Загальноначимість, виконуваність та 
невиконуваність формули в моделі. Підстановочна семантика логіки предикатів: 
характерні ознаки зведення проблеми інтерпретації мови логіки предикатів до проблеми 
інтерпретації пропозиційної мови. Правила інтерпретації для правильно побудованих 
виразів логіки предикатів. Загальнозначимість, виконуваність та неваконуваність формули 
в підстановочній семантиці. 

 
Н.Е. 6.2. Семантика кванторних виразів 

Семантика аналітичних таблиць. Аналітичні правила для кванторів. Загально 
значимість, виконуваність та невиконуваність формули в семантиці аналітичних таблиць. 
Семантика модельних множин. Інтерпретація формул з кванторами. Загально значимість, 
виконуваність та невиконуваність формули в семантиці модельних множин. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7: 

СИНТАКСИС ЛОГІКИ ПРЕДИКАТІВ 
 

Н.Е. 7.1. Логіка предикатів як аксіоматична система 
Аксіоматична побудова логіки предикатів: алфавіт, правила творення, аксіоми, 

правила виводу. Теорія дедукції 
 

Н.Е. 7.2. Натуральне числення логіки предикатів 
Натуральна побудова логіки предикатів: алфавіт, правила творення, правила 

введення та усунення логічних сполучників, правила ведення та усунення кванторів. 
 

Н.Е. 7.3. Секвенціальне числення 
Секвенційна побудова логіки предикатів: алфавіт, правила творення, аксіома, 

правила введення логічних сполучників справа і зліва, структурні правила. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8: 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛОГІКИ ПРЕДИКАТІВ 

 
Н.Е. 8.1. Металогічні принципи логіки предикатів 

Несуперечливість числення предикатів (формулювання метатеореми та принципи її 
доведення). Повнота числення предикатів (формулювання метаптеореми та принципи її 
доведення). Незалежність систем аксіом числення предикатів. 

 
Н.Е.8.2. Методологічні проблеми логіки предикатів 

Проблема розв’язковості логіки предикатів. Розв’язковість одномісного числення 
предикатів. Класи зведеності. Прикладні мови логіки предикатів. Логіка предикатів з 
рівністю. Проблема визначеності. Явні та неявні визначення. Теорема Бета. Теорема 
Крейга. 

 
Н.Е. 8.3. Основні правила і закони логіки предикатів 

Поняття закону логіки предикатів. Специфіка законів і правил логіки предикатів 
стосовно законів і правил логіки висловлень. Основні правила логіки предикатів (правила 
введення й усунення кванторів загальності та існування). Закони логіки предикатів: 
закони пронесення кванторів; закони перестановки кванторів; закони розподілення 



кванторів (дистрибутивності). Методологічна функція основних законів і правил логіки 
предикатів у процесі обґрунтування переходу від одних формул до інших у дедуктивних 
численнях, розв’язання проблеми вивідності та класності формули. 

 
Н.Е. 8.4. Аналіз міркувань засобами логіки предикатів. Проблема розв’язковості в 
логіці предикатів 

Процедури для розв’язковості виводів логіки предикатів. Розв’язкова процедура 
для логіки предикатів. Розв’язкові процедури і нормальні форми. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Анисов A.M. Современная логика. - М., 2002. 
2. Берков В.Ф. Логика: задачи и упражнения. Практикум. - Минск, 1998. 
3. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. - М., 1994. 
4. Вайшвилло Е.К., Дегтерев М.Г. Логика. - М., 1998. 
5. Гетманова А.Д. Логика. - М., 1995. 
6. Горский Д.П., Ивин А.А. и др. Краткий словарь по логике. - М., 1991. 
7. Гшмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. - К., 1997. 
8. ЖольК.К. Логика. Введение в современную символическую логику. - К.,2000 
9. Ивлев Ю.А. Логика. - М., 1994. 
10. Конверський А.Є. Логіка (традиційна та сучасна). - К., 2004. 
11. Конверський А.Є. Логіка. - К., 1999. 
12. Математическая логика.-Мн., 1994. 
13. Мельников В.Н. Логические задачи. - К.; Одесса, 1990. 
14. Никольская И.Л. Математическая логика.-М.,1981. 
15. Справочная книга по математической логике / Под. ред. Д.Барвайса: В 4-х ч. - М., 

1982. 
16. Философская энциклопедия .-М. 1960-1970.Т.1-5 Философский энциклопедический 

словарь. - М., 1993. 
17. Хоменко І.В. Логіка. Практикум. - К., 2002. 
18. Хромой Я.В. Математична логіка.-К.,1983 

 
ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/2.1.4 
Курс – 1, семестр – 2; всього годин – 108; на тиждень – 2 год., (л/лаб.); кредитів – 2,5. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: знання отримані у середніх навчальних закладах при вивченні основ 
інформатики. 

Мета викладання дисципліни: вивчення теоретичних основ і принципів побудови 
сучасних обчислювальних машин, основ програмування, прикладних систем 
програмування (текстові редактори, електронні таблиці, СУБД), а також набути вміння 
орієнтуватися в комп’ютерній мережі. 
 Завдання вивчення дисципліни: вивчати основи інформатики та обчислювальної 
техніки, набувати уявлення про архітектуру, технічне та програмне забезпечення 
комп’ютерних систем, про алгоритмізацію завдань, програмування й підготовку для їх 
подальшої реалізації на ЕОМ, ознайомитися із системами обробки економічної і 
соціальної інформації, з методами запровадження діалогу при вирішенні конкретних 
завдань: вміти користуватися можливостями програмного забезпечення для реалізації 
прикладних задач, набути навичок програмування з використанням прикладних систем 
програмування для персональних ЕОМ. Вивчення дисципліни дає основу для засвоєння 
можливостей використання комп’ютерної техніки в спеціальних методах вивчення та 
аналізу інформації з різноманітних питань філософії. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 



знати: 
розуміти: 
уміти: 
Викладацький склад: Клевчук Іван Іванович – кандидат фізико-математичних 

наук, доцент кафедри математичного моделювання. 
Методи навчання: лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, групові та 

індивідуальні консультації, самостійна робота студента. 
Методи оцінювання: Поточне: усне опитування, реферати, тестові завдання, 

практичні завдання, розв’язування задач, виконання лабораторних робіт. Підсумкове: 
іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, наочність, робота з комп’ютером, 
підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Електронні таблиці Microsoft Excel: Методичні вказівки до лабораторних 
2. Інформатика і системологія: Методичні рекомендації та практичні завдання: У 3 ч./ 

Укл.: Маценко В.Г., Піддубна Л.А., Дрінь М.М. - Чернівці: Рута, 2002.- 128 с 
3. Комп'ютерна техніка і програмування: Паскаль, електронні таблиці. Практикум / 

Укл.: М.В.Бойчук, А.Р.Семчук, В.В.Лазорик. - Чернівці: Рута, 2000. - 55 с 
4. Комп'ютерні мережі: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: B.C. 

Сікора, І.В. Юрченко.-Чернівці: Рута, 2002.-43 с 
5. Основи інформатики: Методичні вказівки до лабораторних робіт: У 2 ч./ Укл.: І.В. 

Юрченко-Чернівці: Рута, 2000.- 79 с 
6. робіт / Укл.: B.C. Сікора, І.В. Юрченко.- Чернівці: Рута, 2002.- 48 с 
7. Система управління базами даних Microsoft Access: Методичні вказівки до 

лабораторних робіт / Укл.: B.C. Сікора, І.В. Юрченко- Чернівці: Рута, 2002.-40 с 
 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ОПЕРАЦІЙНІ 
ОБОЛОНКИ. АПАРАТНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕОМ 

 
Н.Е. 1.1. Основи інформатики 

Означення інформації та інформатики. Поняття алгоритму. Основні властивості 
алгоритму. Способи зображення алгоритму. Зображення алгоритму у вигляді блок-схеми. 
Поняття про алгоритмічні мови. 
 
Н.Е. 1.2. Апаратне забезпечення ЕОМ 

Історія виникнення персональних комп'ютерів. Загальна схема персонального 
комп'ютера. Пам'ять. Центральний процесор. Монітор (дисплей). Клавіатура. 
Накопичувачі, організація збереження інформації. Пристрої друкування. Ручні 
маніпулятори. Мультимедійне обладнання. Зв'язки міжоболонки. Панелі Norton 
Commander (NC). Функціональні клавіші NC. Меню NC. Операційна система Windows. 
Основні елементи операційної системи Windows.Робота з файлами і папками. Робота з 
програмами Windows. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 
ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ. 

INTERNET 
 
H.E. 2.1. Текстовий редактор MS Word 



Створення та редагування документа в MS Word. Форматування текстових 
документів. Інтеграція різних об'єктів у документи Word. 
 
H.E. 2.2. Електронна таблиця MS Excel 

Створення електронних таблиць. Робота з формулами. Редагування електронних 
таблиць. Побудова діаграм і графіків. 
 
H.E. 2.3. Система керування базами даних Access 

Створення структури бази даних. Ввід, редагування даних і структури. Пошук та 
оболонки. Панелі Norton Commander (NC). Функціональні клавіші NC. Меню NC. 
Операційна система Windows. Основні елементи операційної системи Windows. Робота з 
файлами і папками. Робота з програмами Windows. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Богумирский Б. Энциклопедия Windows 98.- СПб.: Питер, 1999.- 896 с. 
2. Борланд Р. Знакомство с Windows 98.— М.: Microsoft Press Русская редакция, 

1997.— 376 с. 
3. Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навч. Посіб. - 8-ме оновл. вид. - Львів: 

Деол, СПД Глинський, 2005. - 296 с. 
4. Джонс Э., Саттон Д. Библия пользователя Office'97.— К.: Диалектика, 1997.-848 с. 
5. Інформатика і системологія: Методичні рекомендації та практичні завдання: У 3 ч./ 

Укл.: Маценко В.Г., Піддубна Л.А., Дрінь М.М. - Чернівці: Рута, 2002.- 128 с 
6. Клименко А., Нортон 77., Вебер Р. Эффективный самоучитель работы на ПК.-К.: 

DiaSoft, 2001.-672 с. 
7. Комп'ютерна техніка і програмування: Паскаль, електронні таблиці. Практикум / 

Укл.: М.В.Бойчук, А.Р.Семчук, В.В.Лазорик. - Чернівці: Рута, 2000. - 55 с 
8. Комп'ютерні мережі: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: B.C. 

Сікора, І.В. Юрченко.-Чернівці: Рута, 2002.-43 с 
9. Муллен P. Microsoft Office 97: Справочник- СПб.: Питер, 1998.- 448 с. 
10. Основи інформатики: Методичні вказівки до лабораторних робіт: У 2 ч./ Укл.: І.В. 

Юрченко-Чернівці: Рута, 2000.- 79 с. 
11. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / 

За ред. Мадзігона В.М.- К.: Фенікс, 1997.- 304 с. 
12. Симонович С, Евсеев Г. Практическая информатика: универсальный курс- М: ACT 

ПРЕСС; Инфорком-Пресс, 1999.- 480 с. 
13. Симонович СВ. и др. Информатика. Базовый курс. 2-е издание — СПб.: Питер, 

2005- 640 с. 
14. Система управління базами даних Microsoft Access: Методичні вказівки до 

лабораторних робіт / Укл.: B.C. Сікора, І.В. Юрченко- Чернівці: Рута, 2002.-40 с 
15. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс- М.: ИНФРА-М, 1999.-480 

с. 
 

НЕКЛАСИЧНА ЛОГІКА 
Шифр дисципліни – 6.020301/00/2.1.5 
Курс – 2; семестр – 3; усього годин – 126; на тиждень – 3 год., (л/с); кредитів – 3,5. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: 6.020301/00/2.1.1 
 Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з головними напрямками 
становлення і розвитку сучасних некласичних логік, їхнім предметом, методом, 
завданнями. місцем у системі природничо-наукового та гуманітарного знання і системі 
культури загалом, основами логічного аналізу міркувань засобами некласичних логічних 



теоретичних систем та способами обґрунтування їхньої правильності, коректності, 
філософськими та концептуальними засадами некласичних формальнологічних числень. 
 Завдання вивчення дисципліни: вивчаються сучасні концептуальні уявлення про 
становлення і розвиток некласичних логічних систем у контексті основних ідей 
філософських напрямків; розкриваються зовнішні і внутрішні причини виникнення 
некласичних логік та головними напрямками (розвитку) девіантних логік; подається 
загальна характеристика модальної логіки на прикладі алетичної логіки; репрезентуються 
в адекватних контекстах логіка часу, епістемна логіка, деонтична логіка, їх специфіка та 
можливості; з’ясовуються особливості логіки дії і взаємодії та їх зв’язок з логікою норм; 
розкривається суть практичної логіки як дедуктивної теорії та особливості логічного 
аналізу соціальної дії та способів логічної експлікації соціореальності. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: 
розуміти: 
уміти: 
Викладацький склад: Гасяк Орест Сильвестрович – кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії. 
Методи навчання: лекції, семінари, практичні заняття, групові та індивідуальні 

консультації. 
Методи оцінювання: Поточне: поточне тестування (закриті, відкриті, аналітичні 

тести, експрес-тести), усне опитування, фронтальне опитування, тематична дискусія, 
тематична полеміка, термінологічний диктант, контрольна робота, розв’язування завдань, 
доповідь-ессе, розв’язування вправ, діалог-полеміка, співбесіда, оцінка за ІНДЗ (реферати, 
доповіді, ессе, усні дискусії, полеміки), підсумкові тести, іспитова контрольна робота. 
Підсумкове: іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, ІКНМЗД, першоджерела, 
хрестоматії, методичні рекомендації до семінарських занять, навчальні посібники, 
підручники. 

 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ФІЛОСОФІЯ І ЛОГІКА 
 
Н.Е. 1.1. Логіка як частина філософії 

Місце сучасної логіки в системі культури. Етапи розвитку логіки. Логіка як 
формальний метод аналітичної філософії. Логіка та методологія. 
 
Н.Е. 1.2. Філософська логіка як аналітика та еристика 

Формальний аналіз та дедуктивний синтез. Аналіз обґрунтування та відкриття. 
Мислення та міркування. Логічність як критерій раціональності. Логіка та гуманітарні 
науки (лінгвістика, психологія, соціологія, правознавство, політичні науки, дипломатія, 
ідеологія). 

 
Н.Е.1.3. Логіка та науки про людську діяльність 

Логічність та раціональність як критерії діяльності. Міркування та дія. Доцільність 
вчинку та правильність міркування. Логіка і науки про людську діяльність (праксеологія, 
когнітологія, соціологія, психологія, лінгвістика, теорія прийняття рішень, дослідження 
операцій, конфліктологія). 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ДЕВІАНТНІ ЛОГІКИ 



 
Н.Е. 2.1. Причини виникнення девіантних логік 

Зовнішня критика класичної логіки (пов’язана із розширенням сфери суто логічних 
досліджень міркувань у галузі психології, соціології, правознавства та із впливом певних 
філософських течій і напрямків: філософія дії, феноменологія, когнітивні науки тощо) і 
внутрішня критика (самих принципів класичної логіки: тотожності, суперечності, 
виключеного третього) як джерело девіантності. 

 
Н.Е. 2.2. Парадокси слідування та імплікації 

Джерела та види парадоксів. Варіанти подолання парадоксів (К.Льюїс, А.Андерсен, 
Н.Белнап, А.Аккерман). 

 
Н.Е. 2.3. Релевантна логіка 

Принципи побудови та методологічне значення. Інформативність законів логіки. 
 

Н.Е. 2.4. Паранесуперечлива логіка 
Загальний опис пара несуперечливої логічної системи.Особливості трактування 

заперечення в пара несуперечливій логіці. 
 
Н.Е. 2.5. Конструктивізм та інтуїціоністична логіка 

Загальна характеристика дослідницьких програм. Специфіка інтуїціоністського 
тлумачення логічних сполучників. Інтуїціоністська логіка: проблеми і перспективи. 
 

Н.Е. 2.6. Напрямки девіантних логік 
Логіка перехідних станів, логіка фреймів, немонотонна логіка. Загальна 

характеристика. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3: 
БАГАТОЗНАЧНА ЛОГІКА 

 
Н.Е. 3.1. Багатозначна логіка як девіантна 

Невизначеність та парадокс. Абстракція багатозначності. Логіка невизначеності. 
Тризначна логіка Я.Лукасевича. 

 
Н.Е. 3.2. Логіка беззмістовності 

Тризначна логіка Д.Бочвара. Принципи побудови. Теоретичне значення. 
 
Н.Е. 3.3. Логіка неповного та суперечливого знання 

Чотиризначна логіка Н.Белнапа. Методологічні засади. Теоретичне значення. 
 

Н.Е. 3. 4. Нескінченнозначна логіка 
Логічна система Поста. Теоретичне і практичне значення. 

 
Н.Е. 3. 5. Ймовірнісна логіка 

Принципи побудови. Головні напрямки. Методологічне значення. 
 

Н.Е. 3.6. Вільна логіка 
Принципи побудови та методологічне значення. Логічні інтерпретації понять 

“беззмістовно”, “невизначено”, “абсурдно”. Особливості багатозначної інтерпретації 
логічних сполучників. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ4: 



МОДАЛЬНА ЛОГІКА. АЛЕТИЧНА ЛОГІКА 
 

Н.Е. 4.1. Модальність як категорія філософії логіки 
Філософська оцінка модальної логіки: модальна логіка і філософія, онтологія, 

гносеологія, методологія. Модальність як інтенційний модус. Головні типи модальностей. 
Структура модального висловлення. Модальний оператор. De re та de dicto модальності. 

 
Н.Е. 4.2. Алетична логіка як модальна логічна система 

Загальна характеристика модальної системи на прикладі алетичної модальної 
логіки. Доконечність, можливість, реальність, випадковість. Головні закони та парадокси 
алетичної модальної логіки. 

 
Н.Е. 4.3. Семантика модальних логічних систем 

Можливий світ. Опис стану, логічна альтернатива, можлива ситуація. Загальні 
принципи побудови семантики модальної логіки: алгебраїчна семантика та семантика 
можливих світів. Можливі світи та відношення досяжності. Семантичні визначення 
модальностей. 

 
Н.Е. 4.4. Модальні характеристики 

Інтенсіональність як модальна характеристика. Інтенсіональність та принципи 
логічної функціональності. Аналітичні правила для формул з модальними операторами. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5: 

ЧАСОВА ЛОГІКА 
 

Н.Е. 5.2. Філософія часу і логіка часу 
Онтологічний, лінгвістичний та логічний аспекти аналізу часових характеристик. 

 
Н.Е. 5.2. Предмет часової логіки 

Міркування, що мають часовий зміст, як предмет часової логіки. Часові 
модальності (“Було”, “Буде”, “Завжди було”, “Завжди буде”). Семантика часової логіки: 
особливості побудови. Закони “змішування часу”. 

 
Н.Е. 5.3. Часові модальності та часові структури 

Часові та алетичні модальності. Лінійна та розгалужена часові структури. 
Гіпотетична універсальна часова структура. Аналітичні правила для часової логіки. 

 
Н.Е. 5.4. Мінімальна часова логіка 

Опис мінімального часового числення Кt. Модифікації часової логіки: метрична 
логіка, логіка дат, інтервальна логіка, логіка змін. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6: 

ЕПІСТЕМНА ЛОГІКА 
 

Н.Е. 6.1. Епістемна логіка як модальна система 
Проблема “знання” та опінія. Епістемічна логіка як модальна. Принципи аналізу 

пропозиційних висловлень. Логіка і проблема інтенційності. Пропозиційна настанова, 
інтенційний стан, когнітивна подія. Інтенційний характер помилкового погляду і 
незнання. Переконання і загальне знання. 

 
Н.Е. 6.2. Семантика епістемної модальної логіки 



Особливості побудови. Епістемічно можливий та логічно можливий світи. 
Альтернатива. Семантичні визначення головних епістемічних операторів. Аналітичні 
правила для формул з операторами, які виражають сумнів, вірування, знання, незнання і т. 
ін. 

 
Н.Е. 6.3. Закони епістемної логіки 

Головні закони та парадокси епістемічної логіки. Способи подолання 
парадоксальності. Модифікації абстрактної епістемічної логіки: немонотонна логіка, 
автоепістемічна логіка. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7: 

ДЕОНТИЧНА ЛОГІКА 
 
Н.Е. 7.1. Філософські засади деонтичної логіки 

Деонтичні модальності в структурі нормативного дискурсу. Дилема Йоргенсена. 
“Моральний світ” І.Канта. Деонтично можливий світ як моральний кодекс. 
 
Н.Е. 7.2. Семантика деонтичної логіки 

Деонтичне трактування відношення досяжності між деонтично можливими 
світами. Деонтичні та атлетичні модальні оператори. Головні деонтичні закони та 
парадокси. 
 
Н.Е. 7.3. Мова деонтичної логіки 

Аналітичні правила для деонтичних операторів. Мова деонтичної логіки. 
Ускладнені деонтичні оператори (індексування). 
 
Н.Е. 7.4. Імператив у контексті деонтичної логіки 

Імператив, право та обов’язок у термінах мови деонтичної логіки. Норма, санкція і 
необхідність (деонтична логіка Андерсена). Умовне зобов’язання. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ8: 

ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЇ І ВЗАЄМОДІЇ 
 
Н.Е. 8.1. Предмет логіки дії і взаємодії 

Специфіка логіки дії і взаємодії. Предметна галузь дослідження логіки діяльності. 
Методологічні засади логіки дії і взаємодії. Дія як елемент діяльності. Людська дія і 
фізична подія. Структурні елементи дії (суб’єкт, контекст, мотив, план). Зміна та дія. 
Інтенційність дії. Дія, утримання від дії та бездіяльність як теми логічної концептуалізації. 
 
Н.Е. 8.2. Логіка норм та оцінок 

Норма та інтенція. Логіка цілі та логіка емоцій. Принципи логічного моделювання 
внутрішнього світу індивіда. 
 
Н.Е. 8.3. Логіка взаємодії 

Логічна структура людської взаємодії. Інтеракція та її логічна схема. Логіка 
імперативів. Імператив у контексті інтеракції (логічна структура). 
 
Н.Е. 8.4. Логіка запитань та відповідей 

Предмет логіки запитань і відповідей. Принципи побудови. Поняття запитальної 
форми. Запитання і відповідь як когнітивні події. Схеми запитань і пошук відповідей. 
 
Н.Е. 8.5. Аргументація. Логіка і риторика 



Засади теорії аргументації. Обґрунтування та спростування. Раціональні прийоми 
переконання. Риторика та логіка. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 9: 

ЛОГІКА ПРАКТИЧНИХ МІРКУВАНЬ 
 
Н.Н. 9.1. Практичні міркування і діяльність 

Специфіка семантико-синтаксичного аналізу міркувань про діяльність, їх 
відмінність від теоретичних міркувань, доконечність прагматичного (контекстуального) 
аналізу. Дефініції ключових логіко-філософських понять, що детермінують стратегію 
побудови логічних моделей (раціональність, нормативність, інтерсуб’єктивність, 
консенсус і т. ін.) 
 
Н.Е. 9.2. Практичний силогізм 

Базисна логіка практичних міркувань. Предикатні оператори. Мова логіки 
предикатних операторів. Оператор належності. 
 
Н.Е. 9.3. Логіка змін 

Предмет логіки змі. Методологічні засади. Формальне уточнення понять “подія”, 
“ситуація”, “курс подій”, “зміна” в термінах логіки змін. 

 
Н.Е. 9.4. Когнітивна логіка 

Когнітивна логіка як комплекс досліджень, пов’язаних з побудовою специфічних 
формальних дедуктивних схем “внутрішнього світу” суб’єкта. “Когнітивні” константи: 
класи інтенціалів та потенціалів, когнітивні цінності, когнітивні почуття. Структура 
“когнітивного світу” (когнітивне оточення, когнітивна структура та когнітивні цінності). 
Поняття когнітивної інтерпретації. 

 
Н.Е. 9.5. Практична логіка як теорія 

Практична логіка як дедуктивна теорія, яка описує формальні властивості 
оператора “має намір”. Особливості побудови когнітивних логік переконань: інтенцій, 
норм, оцінок та інтеракцій. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 10: 

ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ 
 
Н.Е. 10.1. Соціореальність та її особливості 

Соціаність та способи її логічної експлікації. Логічна структура соціальної дії. 
Соціальна нормативність дії. Санкція в структурі дії, що планується. 
 
Н.Е. 10.2. Логіко-когнітивний варіант ігрової моделі соціальної дії 

Гра як формальний об’єкт. Специфіка логічного аналізу ігор. Соціома. Логічні 
моделі рольових ігор. 
 
Н.Е. 10.3. Логіка дискурсу 

Логічне моделювання дискурсу. Раціональність та логічність (лінійна, сітьова та 
ігрова схеми раціональності). Дискурс як нормативна інтеракція. Логічна експлікація 
групового інтересу. “Ми-інтенція”. Логічні характеристики девіантної поведінки. 
Ірраціональність та алогічність. Ірраціональне як асоціальне. 
 
Н.Е. 10.4. Основи логіки конфлікту 



Логічне моделювання конфлікту. Суб’єктивність, реальність та нормативність 
конфлікту. Аналітика конфлікту (проблема, учасники, конфліктні інтереси, конфліктна 
ситуація). Фази конфлікту (латентна, демонстративна, агресивна, батальна). Реверсія 
конфлікту. Раціональна комунікація у конфлікті. Логіка, етика та право. Легітимність і 
етичність. 
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Обов’язкова. 
Попередні умови: 
 Мета викладання дисципліни: глибоке і творче засвоєння основ онтології та 
метафізики як головних складових філософії; вивчення основ онтологічних концепцій 
провідних парадигм філософського мислення та сучасних філософських методів пізнання, 
зокрема феноменологічний метод. 
 Завдання вивчення дисципліни: вивчення основ класичної онтології та 
метафізики; оволодіння студентами основами сучасних вчень про буття та сучасної 
метафізики; оволодіння сучасними філософськими методами пізнання, зокрема, 
феноменологічним; основі отриманих теоретичних знань з онтології виробити у студентів 
уміння застосовувати форми та способи філософського дискурсу для обґрунтування 
власного світогляду; вдосконалення особистої культури філософування; вміння 
використовувати отримані базові знання з онтології та метафізики для написання 
рефератів, курсових та дипломних робіт. 

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
знати: основні поняття й категорії, методи, завдання, проблематику онтології та 

метафізики, починаючи від філософів-досократиків і завершуючи вченням Мартіна 
Гайдеггера; критичні аргументи Канта, Ніцше, Гайдеггера, Сартра, Гартмана щодо 
онтології та метафізики; провідні парадигми філософування, а також особливості 
сучасного розуміння буття; головні моделі єдності світу та моделі розвитку; головні види 
та форми філософського ідеалізму, його підстави та оцінки ідеалізму філософами-
матеріалістами; основні категорії психоаналізу З.Фройда та К.Г.Юнга; основні поняття й 
категорії феноменології Гуссерля; чому Гайдеггер критикує попередню метафізику та 
онтологію, яка відмінність між онтичним та онтологічним визначенням буття; головні 
проблеми та ідеї праць Гайдеггера: „Основні поняття метафізики”, „Гельдерлін і сутність 
поезії”, „Подолання метафізики”; головні проблеми та ідеї праці Ж.П.Сартра „Буття і 
ніщо”; у чому полягають відмінності між розумінням свободи у Декарта, Спінози, Ніцше, 
Сартра; головні ідеї та проблеми статті А.Н.Чанишева „Трактат про небуття”. 

розуміти: причини критики класичної онтології та метафізики; відмінності між 
філософією, метафізикою, онтологією; основні засади вчення про буття Платона та 
метафізики Аристотеля; особливості діалектичної логіки; особливості діалектичної логіки 
в діалектичному матеріалізмі; особливості філософування в стилі „cogito”; сутність 
філософського ідеалізму; особливості психоаналітичного підходу до свідомості; 
специфіку феноменологічного підходу до буття свідомості; причини виникнення 
феноменології; зміст категорій та понять: „суб’єкт”, „об’єкт”, „свідомість” 
„самосвідомість”, „душа”, „дух”, „тіло”; відмінність між філософськими вченнями про 
Бога та теологією; в чому полягає відмінність між феноменологією Гуссерля та 
Гайдеггера; в чому принципова відмінність між класичною онтологією та онтологією 
Гайдеггера; особливості онтології свідомості Сартра; головні категорії та поняття 
філософії культури Шпенглера; головні причини виникнення нігітології та аргументацію 
„за” і „проти”; специфіку буття культури. 

уміти: робити порівняльний аналіз метафізичних вчень представників різних 
парадигм філософування, використовуючи при цьому різні методи, зокрема, діалектику, 
герменевтику, феноменологію, психоаналіз; застосовувати форми та способи сучасного 
філософського дискурсу для обґрунтування власного світогляду, вдосконалення особистої 
культури філософування; дати характеристику структурним рівням буття; робити 
порівняльний аналіз платонівського та аристотелівського розуміння буття; розкрити зміст 
понять та категорій: „становлення”, „наявне буття”, „міра”, „якість”, „кількість”, 
„Абсолютна Ідея”; здійснити порівняльний аналіз вчень Гуссерля та Декарта; розкрити 
сутність таких пізнавальних засобів: переживання, розуміння, інтуїція; розкрити сутність 
головних метафізичних доказів буття Бога; розкрити зміст головних категорій філософії 
Гайдеггера; порівняти вчення Гайдеггера та Аристотеля, Декарта, Ніцше; здійснити 



порівняльний аналіз онтології Сартра та Гайдеггера; розкрити зміст понять: „свобода”, 
„необхідність”, „фаталізм”, „детермінізм”; розкрити зміст поняття „культура”. 

Викладацький склад: Задубрівська Орися Мірчівна – кандидат філософських 
наук, доцент кафедри філософії. 

Методи навчання: лекції, семінарські заняття, групові та індивідуальні 
консультації, самостійне опрацювання студентами першоджерельної літератури, 
виконання ІНДЗ (реферати, ессе, науково-дослідні роботи), самостійне читання 
першоджерельної літератури. 

Методи оцінювання: Поточне: усне опитування, навчальна дискусія, тестові 
завдання, аналіз першоджерела, оцінка ІНДЗ (реферати, ессе, науково-дослідні роботи), 
аналіз першоджерельної літератури, контрольна робота. Підсумкове: іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Задубрівська О.М., Козьмук Я.Р. Онтологічний та антропологічний аспекти 
філософії М.Гайдеггера. – Чернівці: Рута, 2007. – 32 с.; 

2. Задубрівська О.М., Козьмук Я.Р. Психоаналіз: філософсько-антропологічний 
аспект. Конспект лекцій. – Чернівці: Рута, 2005. – 32 с; 

3. Марчук М. Основи філософії. Тести: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. 
– С. 79-87. 

4. Марчук М., Починок Б. Провідні філософські напрями (ХХ століття). Частина 1. 
Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 64-66. 

5. Онтологія та метафізика: конспект лекцій та методичні рекомендації / укл. 
О.Задубрівська. – Чернівці: Рута, 2008. 

6. Філософія: конспект лекцій та методичні рекомендації / укл. О.М.Задубрівська, 
Я.Р.Козьмук. – Чернівці: Рута, 2008. – С.38-41. 
 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

МЕТАФІЗИКА ТА ОНТОЛОГІЯ ДО ХХ СТОЛІТТЯ 
 

Н.Е. 1.1. Предмет метафізики та онтології 
Основні поняття й категорії. Парадигми філософського мислення. 

Антропологізація онтологічних концепцій. Філософія, метафізика, онтологія – 
взаємозв’язки та взаємовпливи. Основні поняття і категорії онтології та метафізики. 
Технічний і змістовний аспекти поняття „метафізики”. Парадигми філософування. 
Людиномірність проблеми буття. Співвідношення частини і цілого. Структурні рівні 
буття. Рух як атрибут буття. 
 
Н.Е. 1.2. Метафізика та онтологія в системі парадигми „on he on“ 

Витоки та розвиток парадигми „on he on“. Буття у філософії неоплатоніків. 
Метафізика Суареса та неотомізму. Онтологічне питання у Гегеля. Критична онтологія Н 
Гартмана. Три аспекти розуміння буття Платоном. Надчуттєвий світ ідей, як істинне буття 
або сутності. тілесний світ, як поєднання буття і небуття. Метафізика Аристотеля 
Методологічні принципи побудови системи науки логіки. Вчення про буття. Ідея. 
Абсолютна Ідея. Закони діалектики. Вчення про форми руху матерії Ф.Енгельса. 
 
Н.Е. 1.3. Онтологічні концепції в системі парадигми „cogito”. Критика метафізики 

Картезіанське „cogito” та принцип універсального сумніву. Критика класичної 
метафізики І.Кантом. Сутність філософського ідеалізму, його види та історичні форми. 
Ідея як філософська категорія. Підстави та критика ідеалізму. 



 
Н.Е. 1.4. Психоаналітичний вимір свідомості 

Основні категорії класичного психоаналізу З.Фройда. Аналітична психологія 
К.Г.Юнга. Мистецтво як модель онтології несвідомого. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 
СУЧАСНА ОНТОЛОГІЯ ТА МЕТАФІЗИКА 

 
Н.Е. 2.1. Онтологія свідомості Е.Гуссерля 

Свідомість як буття. Свідомість у феноменології Е.Гуссерля. Неаподиктичність 
очевидності буття світу у філософії Декарта та Гуссерля. Настанови свідомості. 
Просторові та часові горизонти сприйняття. Актуальність та потенційність інтенційності 
свідомості. Світ як феномен. Життєвий світ. Криза європейського людства і філософія. 
Картезіанський переворот, радикальний поворот від наївного об’єктивізму до 
трансцендентального суб’єктивізму. Неаподиктичність буття світу. Аподиктичність 
очевидності буття „ego”. Інтенційність свідомості. Час у філософії Декарта та Гуссерля. 
Онтологія свідомості. Структура, функції свідомості. Самосвідомість. Душа, дух. Дух і 
принципи тілесності. 
 
Н.Е. 2.2. Проблема буття у „філософії життя” 

Переживання, розуміння, інтуїція – як основні засоби пізнання буття. Поняття 
„волі” – визначальний онтологічний і гносеологічний принцип філософії А.Шопенгауера. 
Буття як воля до влади і буття як життя у філософії Ніцше. Ідея Бога в структурі 
філософського світогляду. Метафізика і теологія. Типи релігійно-філософських учень про 
Бога. Докази буття Бога. 
 
Н.Е. 2.3. Онтологія Мартіна Гайдеггера 

Феноменологія як метод онтології Гайдеггера. Деструкція класичної метафізики. 
Онтичне та онтологічне визначення буття. Екзистенціальна аналітика Dasein. Час, 
часовість, темпоральність. Істиннісний характер буття. Гайдеггерівська онтологія після 
„повороту”. Філософія та мистецтво, релігія, наука, світогляд. Філософія як наука про 
буття. Феноменологічний метод онтології Гайдеггера. Онтологічне верховенство Dasein. 
Буття Dasein як екзистенція. Розуміння буття через час. Час, часовість, темпоральність. 
Мова як домівка буття. Подолання метафізики. 
 
Н.Е. 2.4. Феноменологічна онтологія Ж.П.Сартра 

Буття-в-собі, буття-для-себе. Проблема „ніщо”. Феноменологія та онтологія 
темпоральності. Буття-для-іншого. Феномен. Феномен буття та буття феномену. 
Дорефлексивне cogito і буття percipere. Буття. Відмінність між буттям-в-собі та буттям-
для-себе. Походження негації. Діалектична концепція ніщо. Проблема співвідношення 
сутності та існування. Антиномія духовної свободи і природної необхідності. Детермінізм 
і філософське поняття необхідності. Фаталізм. Свобода як опанована необхідність. 
Детермінізм у сфері свободи. Свобода волі й закон. Негативна і позитивна свобода. 
 
Н.Е. 2.5. Філософія культури Шпенглера 

Вихідні принципи філософії культури Шпенглера. Космічне і мікрокосм. Світ 
фактів та істини. Антична, арабська та західна культури. Плюралізм у витлумаченні 
співвідношення „буття” і „небуття”. Буття як проблема сучасності. Філософія культури 
О.Шпенглера. Поняття культури. Буття культури. Проблема співвідношення буття 
натурального та буття культури. 
 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  
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філософії М.Гайдеггера. – Чернівці: Рута, 2007. – 32 с. 
12. Задубрівська О.М., Козьмук Я.Р. Психоаналіз: філософсько-антропологічний 

аспект. Конспект лекцій. – Чернівці: Рута, 2005. – 32 с. 
13. Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизики могущей возникнуть в 

смысле науки. – М.: Прогресс – VIA, 1993. – 240 с. 
14. Кант І. Критика чистого розуму. – К.: Юніверс, 2000. – 504 с. 
15. Комаров С.В. Метафизика и феноменология: Исторические пролегомены к 

фундаментальной онтологии сознания. – СПб.: Алетейя, 2007. 
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17. Мамардашвили М.К. Кантианские вариации. – М.: Аграф, 1997. – 312 с. 
18. Мамардашвили М.К. Лекции по античной философии. – М.: Аграф, 1997. – 312 с. 
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Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. 
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О.Задубрівська. – Чернівці: Рута, 2008. 
22. Платон Парменид //Собр. Соч. В 4 т. – Т.2. – М., 1993. 
23. Романенко Ю.М. Бытие и естество: Онтология и метафизика как типы 

философского знания. – СПб.: Алетейя, 2003. – 779 с. 
24. Романин А.Н. Основы психоанализа. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 
25. Сартр Ж.П. Буття і ніщо. Нарис феноменологічної онтології. – К.: Основи, 2001. – 

854 с. 
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27. Хайдеггер М. Бытие и время. Изд. второе. – СПб.: Наука, 2002. – 451 с. 
28. Хайдеггер М. Ницше. Том 1. – СПб: Владимир Даль, 2006. 
29. Хайдеггер М. Ницше. Том 2. – СПб: Владимир Даль, 2007. 
30. Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. – СПб.: Высшая религиозно-

философская школа, 2001. – 445 с. 
31. Хайдеггер М.. Время и бытие: Статьи и выступления. – М.: Республика, 1993. – 447 
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ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ 
Шифр дисципліни – 6.020301/00/2.1.7 
Курс – 3; семестр – 3; усього годин - 72; на тиждень - 2 год., (л/с); кредитів – 2. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: знання, отримані студентами при вивченні соціально-політичних, 
загальнонаукових дисциплін, а також отриманих у середніх навчальних закладах при 
вивченні біології, хімії га географії. 
 Мета викладання дисципліни: сформувати у студента комплексне уявлення про: 
рівні організації живих систем видового і надвидового рангу, особливості їх взаємодії з 
оточуючим середовищем; повні екологічні фактори та їх вплив на організми; 
пристосування організмів до сприйняття різних екологічних факторів; головні показники 
та структури, якими характеризуються популяції організмів і динамічні процеси, що в них 
відбуваються; структуру, властивості біоценозів, біогеоценозів та екосистем; процеси, що 
забезпечують стабільність існування популяцій та екосистем різних рівнів у просторі й 
часі; напрямки діяльності екологічних і природо-захисних організацій (національного та 
міжнародного рівня) у здійсненні певних проектів і програм. 
 Завдання вивчення дисципліни: сформувати у студента знання про: структуру та 
системні закони сучасної макроекології; основні поняття та закономірності існування 
організмів, популяцій та угруповань екосистем, в тому числі і людини; сучасний стан 
природних ресурсів та вплив на них антропогенної діяльності людини; основні аспекти 
екоцентричного підходу до проблеми взаємовідносин людини га природи; основні 
напрями практичної природоохоронної діяльності; стратегію і тактику виживання 
людської цивілізації у XXI столітті; навчити студента вільно оперувати екологічними 
термінами та поняттями, ґрунтовно розуміти основні екологічні принципи, правила й 
закони, вільно застосовувати їх при аналізі і вирішенні певних екологічних ситуацій і 
задач у природокористуванні. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
 знати: структуру та системні закони сучасної макроекології; основні поняття та 
закономірності існування організмів, популяцій та угруповань екосистем, в тому числі і 
людини; сучасний стан природних ресурсів та вплив на них антропогенної діяльності 
людини; основні аспекти екоцентричного підходу до проблеми взаємовідносин людини та 
природи; основні напрями практичної природоохоронної діяльності; стратегію і тактику 
виживання людської цивілізації у XXI столітті; 
 розуміти: основні екологічні принципи, правила й закони; закономірності 
існування організмів, популяцій та угруповань екосистем, в тому числі і людини; наслідки 
впливу на стан природних ресурсів антропогенної діяльності людини; наслідки 
взаємовідносин людини та природи; 
 уміти: вільно оперувати основними екологічними термінами та поняттями; 
застосовувати основні екологічні принципи, правила й закони при аналізі та вирішенні 
певних екологічних ситуацій та задач у природокористуванні; використовувати стратегію 
і тактику виживання людської цивілізації у XXI столітті. 

Викладацький склад: Морозова Тетяна Василівна – кандидат біологічних наук, 
доцент кафедри загальної та експериментальної екології. 

Методи навчання: лекції, семінарські заняття, групові та індивідуальні 
консультації, самостійна робота студента, робота студента над ІНДЗ. 

Методи оцінювання: Поточне: тестування, захист рефератів, усне опитування, 
контрольна робота, термінологічний диктант, оцінка за ІНДЗ. Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, наочність, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 
 

Змістове наповнення: 



 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ 
 

Н.Е. 1.1. Екологія як природнича наука 
Місце екології в системі природничих наук. Зміст, предмет та завдання екології. 

Історія розвитку екології як науки. Галузі та підрозділи екології. Екологічні явища, 
стосунки. Екологічні закони. 

 
Н.Е. 1.2. Середовища життя та адаптація до них живих організмів. Найважливіші 
абіотичні фактори та адаптація до них живих організмів. Біотичні фактори 

Поняття про навколишнє середовище та його структуру. Класифікація факторів 
середовища існування. Прямий і непрямий вплив факторів та їх діапазон. Температура, як 
абіотичний фактор. Світло, як абіотичний фактор. Вологість, як абіотичний фактор. 
Біотичні фактори та явище коакцій. Основні типи біотичних взаємозв'язків. Біотичні 
фактори. Антропогенний фактор. 

 
Н.Е. 1.3. Екологія популяцій 

Поняття популяції в екології. Популяційна структура виду. Біологічна, просторова та 
етологічна структура популяції. Чисельність та густота популяції. Народжуваність і 
смертність у популяціях. Криві виживання. 

 
Н.Е. 1.4. Організація та функціонування екосистем 

Поняття про біоценоз, їх таксономічний та функціональний склад. Структура 
біоценозу. Екологічна ніша. Динаміка біоценозу, типи сукцесій. Біогеоценоз та його 
особливості. Кругообіг речовин та енергії в екосистемах. Екологічна піраміда. Піраміда 
мас, чисел та енергії. Загальні принципи стійкості екосистем, екосистеми світу. 

 
Н.Е. 1.5. Глобальна екологія, вчення про біосферу 

Поняття про біосферу, її структура. Жива речовина. Енергетичний баланс біосфери. 
Біогеохімічні цикли. Антропогенний вплив на природні цикли основних біогенних 
елементів. Поняття ноосфери. Управління біосферою. Вчення В.І.Вернадського про 
біосферу та живу речовину. Думки В.І.Вернадського про сутність життя та його появу на 
Землі. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА ДОВКІЛЛЯ 
ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
Н.Е. 2.1. Людство і довкілля 

Джерела загроз для довкілля. Еволюція ставлення людини до природи. Надзвичайні 
екологічні ситуації (катастрофи). Криза людського духу. Нова філософія життя. 

 
Н.Е. 2.2. Екологія і практична діяльність людини 

Глобальні екологічні проблеми планети Земля та можливі шляхи їх вирішення. 
Науково-технічний прогрес та проблеми екології, джерела екологічної кризи. Небезпечні 
явища і процеси. 

 
Н.Е. 2.3. Екологічна безпека атмосфери 

Сучасний стан атмосфери. Класифікація забруднень атмосфери. Екологічний вплив 
забруднень атмосфери на живі організми. 

 



Н.Е. 2.4. Екологічна безпека гідросфери та ґрунтового покриву. 
Забруднення вод світового океану. Екологічний стан водойм України. Наслідки 

забруднення гідросфери. Причини втрат ґрунтів. Екологізація сільського господарства. 
 

Н.Е. 2.5. Екологічна безпека людини 
Вплив навколишнього природного середовища на здоров'я людей. Екологічно 

безпечні продукти харчування. Методи виведення шкідливих речовин з організму 
людини. Якість природного середовища і здоров'я людей. Захворювання пов'язані з 
забрудненням навколишнього середовища. Якість води і стан здоров'я людей. Вплив 
шуму на людину. Радіація і здоров'я. 

 
Н.Е. 2.6. Антропогенний вплив на рослинний j і тваринний світ 

Значення рослин та тварин у природі у житті людини. Скорочення лісових ресурсів 
та його наслідки. Причини вимирання тварин. Рідкісні і зникаючі види фауни України. 
Охорона тваринного світу. Червона книга. Заповідна справа. 

 
Н.Е. 2.7. Стратегія раціонального природокористування 

Екологічна освіта. Екологічне право. Екологічна культура і мораль нової цивілізації. 
 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 
1. Білявський Г.О , Фурдуй P.C., Костіков Е.Ю. Основи екології - К.: Либідь, 2004. - 408 

с. 
2. Білявський Г.О. Основи екологічних знань. - К.: Либідь, 1995. – 288 с. 
3. Білявський Г.О.. Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум - К.: Лібра, 2004. - 

368 с. 
4. Будыко М.И., Голицын Г.С. Израэль Ю.А. Глобальные климатические катастрофы.- 

М., 1986.- 159 с. 
5. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. - М: Наука, 1988. - 250 с. 
6. Вронский В.А. Прикладная экология. - Ростов-на-Дону: Феникс. 1996. - 512 с. 
7. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. - Львів: Поллі, 1997. - 256 с. 
8. Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. – Кишинев:Гл. ред. МСЭ.- 408 

с.  
9. Джигерей B.C. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. - К., 2000. 

- 203 с. 
10. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології. – К.: Вища школа, 2001. – 358 с. 
11. Злобін Ю.А., Кочубей H.B. Загальна екологія. - Суми.: ВТД „Університетська книга", 

2003. – 416 с. 
12. Крисаченко В.С. Людина і біосфера. – К.: Заповіт, 1998. – 688 с. 
13. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – 500 с. 
14. Потіш А.Ф., Медвідь В.Г., Гвоздецький О.Г., Козак З.Я. Екологія: основи теорії і 

практикум - Львів.: «Новий світ», 2003. - 296 с. 
15. Реймерс Н.Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипотезы. – М., 1994. - 

362 с. 
 

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ 
 

ВИЩА МАТЕМАТИКА 
Шифр дисципліни – 6.020301/00/2.2.1 
Курс – 1; семестр – 1; усього годин – 90; на тиждень - 2 год., (л/пр); кредитів – 2,5. 
Вибіркова. 
Попередні умови: знання отримані у середніх навчальних закладах при вивченні основ 
алгебри і геометрії. 



Мета викладання дисципліни: викладання вищої математики для філософів має 
на меті ознайомити студентів з елементами основних напрямків розвитку сучасної 
математики; розвинути логічне мислення; прищепити вміння самостійно вивчати наукову 
літературу з математики та її застосувань; підвищити загальний рівень математичної 
культури; виробити навики математичних досліджень прикладних питань 
природознавства. Знання і досвід, набуті в цьому курсі, будуть корисними в майбутній 
практичній діяльності студентів та при вирішенні життєвих проблем. 

Завдання вивчення дисципліни: навчити студентів обчислювати визначники 2-го 
та 3-го порядків, матриці, розв’язування СЛАР; вектори та дії над ними; рівняння 
площини, рівняння прямої на площині та в просторі; множини та співвідношення між 
ними, числові множини; елементи комбінаторики , класичне означення ймовірності; 
числова функція, границя функції, елементи диференціального та інтегрального числення; 
навчити студентів при розв’язуванні задач: вибрати метод розв’язування задачі, 
обґрунтувати вибір, дати інтерпретацію одержаних результатів. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій:  

знати: формулювання основних означень, понять, теорем, та їх доведення в межах 
програми; основні методи математичного аналізу; теорію границь, властивості 
неперервних та диференційованих функцій однієї та багатьох змінних; методи 
диференціального та інтегрального числення; методи дослідження числових та 
функціональних рядів, а також метод координат; геометричний зміст параметрів, що 
входять в канонічні рівняння різних образів першого та другого порядку; методи теорії 
лінійних операторів, матриці та дії над ними; 

уміти: застосовувати теоретичний матеріал до розв’язання задач і прикладів, які 
пропонуються, як у даному курсі, так і в процесі подальшого навчання; обчислювати 
границі; обчислювати похідні елементарних функцій; інтегрувати функції основних 
класів; розкладати функції в ряди; застосовувати методи диференціального та 
інтегрального числення для розв'язку простих фізичних та геометричних задач. 

Викладацький склад: Фратавчан Антоніна Михайлівна 
Методи навчання: лекції, практичні заняття, розв’язування задач, самостійна 

робота студента, групові та індивідуальні консультації. 
Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, усне опитування, тестування. 

Підсумкове: залік. 
Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 

навчально-методичного забезпечення дисципліни, підручники, роздатковий матеріал, 
збірники завдань, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Вища математика: Навчальний посібник. Частина 1. / В.П. Лавренчук, T.I. 
Готинчан, B.C. Дронь, О.С. Кондур. -Чернівці: Рута, 2000. - 190 с. 

2. Вища математика: Навчальний посібник. Частина 2. / В.П. Лавренчук, T.I. 
Готинчан, B.C. Дронь, О.С. Кондур. - Чернівці: Рута, 2000. - 208 с. 

3. Городецький В.В., Житарюк LB., Мартинюк О.В. Основи топології в теоремах і 
задачах: Навч.посібник. Част. 1.-Чернівці: Прут.-2000.- 400 с 
 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ МНОЖИН 
 

Н.Е. 1.1. Множини та дії над 
ними. Властивості 

Поняття про множини, 
дії над множинами, властивості дій. 

 

1.1�1.1�Н.Е. 1.1. Множини та дії над ними. Властивості 
1.1�Н.Е. 1.1. Множини та дії над ними. Властивості 

1.2� 



Н.Е. 1.2. Числові множини 
Множини натуральних, раціональних, дійсних, комплексних чисел, їх властивості. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ЕЛЕМЕНТИ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ 
 

Н.Е. 2.1. Визначники та їх властивості 
Визначники 2-го та 3-го порядків. Властивості. Мінор та алгебраїчне доповнення. 

Поняття визначника п-го порядку. 
 
Н.Е. 2.2. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь 

Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. 
 
Н.Е. 2.3. Матриці та дії над ними 

Матриці та дії над ними. Обернена матриця. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3: 
ЕЛЕМЕНТИ ВЕКТОРНОЇ АЛГЕБРИ ТА АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ 

 
Н.Е. 3.1. Вектори. Лінійні дії над ними. Властивості 

Вектори та дії над ними. Властивості. Лінійна залежність векторів. Скалярний 
добуток двох векторів. Рівняння площини, що проходить через задану точку, 
перпендикулярно до заданого вектора. 
 
Н.Е. 3.2. Площина 

Загальне рівняння площини. Різні рівняння площини.. Взаємне розміщення 2-х 
площин. 
 
Н.Е. 3.3. Прямі в просторі 

Канонічне, параметричне рівняння прямої. Взаємне розміщення двох прямих, 
прямої і площини. 
 
Н.Е. 3.4. Прямі на площині 

Різні рівняння прямої на площині. Кут між двома прямими. Взаємне розміщення 2-
х прямих. Відстань відточки до прямої. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4: 

ФУНКЦІЇ. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЇ ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ 
 

Н.Е. 4.1. Змінні та сталі величини. Функції 
Змінні та сталі величини. Поняття функції, способи задания її. Основні 

характеристики функції. Основні елементарні функції. 
 
Н.Е. 4.2. Теорія границь 

Границя функції: означення, ліва та права границі. Теореми про границі. Чудові 
границі. Границя послідовності. 
 
Н.Е. 4.3. Неперервність функції 

Означення неперервності в точці. Неперервність деяких елементарних функцій. 
Класифікація точок розриву функцій. 
 
Н.Е. 4.4. Диференціальне числення функції однієї змінної 



Поняття похідної. Диференціал. Правила диференціювання. Таблиця похідних. 
 
Н.Е. 4.5. Застосування похідної до дослідження функції 

Екстремум функції. Схема дослідження і побудови графіка функції. Правило 
Лопіталя. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5: 

ІНТЕГРАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ 
 

Н.Е. 5.1. Невизначений інтеграл 
Поняття первісної та невизначеного інтеграла. Таблиця інтегралів. Основні методи 

інтегрування. 
 
Н.Е. 5.2. Визначений інтеграл. Поняття про невласні інтеграли 

Поняття визначеного інтеграла. Формула Ньютона-Лейбніца. Властивості. 
 
Н.Е. 5.3. Застосування визначених інтегралів 

Обчислення площі фігури, довжини дуги, об'єму тіла обертання за допомогою 
визначеного інтеграла . 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6: 
РЯДИ ТА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ 

 
Н.Е. 6.1. Числові ряди 

Основні поняття. Збіжність числових рядів. Необхідна умова збіжності ряду. 
Ознаки збіжності додатних рядів. 
 
Н.Е. 6.2. Степеневі ряди 

Означення. Радіус та інтервал збіжності. Приклади 
 
Н.Е. 6.3. Диференціальні рівняння першого порядку 

Задачі, що приводять до появи диференціальних рівнянь. Диференціальні рівняння 
першого порядку. 
 
Н.Е. 6.4. Лінійні диференціальні рівняння 2-го порядку зі сталими коефіцієнтами. 

Лінійні однорідні та неоднорідні рівняння 2-го порядку зі сталими коефіцієнтами. 
 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. B.C. Щипачев. Высшая математика. - М. : Высшая школа, 1985. - 316 с. 
2. В.А. Колемаев, О.В. Староверов, В.Б. Турандалевский. Теория вероятностей и 

математическая статистика. -М.: Высшая школа, 1991. - 400 с. 
3. В.А. Кудрявцев, Б.П. Демидович. Краткий курс высшей математики. - М. : Наука, 

1989.-655 с. 
4. В.Е. Гмурман. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. - М. : Высшая школа, 1977. - 309 с. 
5. В.П. Минорский. Сборник задач по высшей математике. - М.: Наука, 1987. - 306 с. 
6. Вища математика: Навчальний посібник. Частина 1. / В.П. Лавренчук, T.I. 

Готинчан, B.C. Дронь, О.С. Кондур. -Чернівці: Рута, 2000. - 190 с. 
7. Вища математика: Навчальний посібник. Частина 2. / В.П. Лавренчук, T.I. 

Готинчан, B.C. Дронь, О.С. Кондур. - Чернівці: Рута, 2000. - 208 с. 
8. Г.Л. Кулініч, Л.О. Максименко, В.В. Плахотник, Г.Й. Призва. Вища математика : 

основні означення, приклади і задачі, ч.1,2. - К. : Либідь, 1992. 



9. Г.Н. Берман. Сборник задач по курсу математического анализа. - М.: Наука, 1969.-
439 с. 

10. Д.В. Клетеник. Сборник задач по аналитической геометрии. - М.: Наука, 1986.-223 
с. 

11. Дорофеева В.А. Учебник по высшей математике для философских факультетов 
университетов.-М. Изд-во МГУ, 1971. - 537 с. 

12. И.П. Мацкевич, Г.П. Свирид, Г.М. Булдык. Высшая математика. Теория 
вероятностей и математическая статистика. - Мн.: Выш. шк., 1993. - 269 с. 

13. И.П. Мацкевич, Г.П. Свирид, Г.М. Булдык. Сборник задач и упражнений по 
высшей математике. Теория вероятностей и математическая статистика. - Мн. : 
Выш. шк., 1996. - 318 с. 

14. П.Е. Данко, А.Г. Попов, Т.Я. Кожевникова. Высшая математика в примерах и 
задачах, ч.1,2. - М.: Высшая школа, 1986. 

 
АНТРОПОСОЦІОГЕНЕЗ 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/2.2.2 
Курс – 1, семестр – 1, усього годин – 126, на тиждень – 3 год., (л/с); кредитів – 4,5. 
Вибіркова. 
Попередні умови: знання, отримані студентами при вивченні соціально-політичних, 
загальнонаукових дисциплін, а також отриманих у середніх навчальних закладах при 
вивченні анатомії та спецкурсів „Людина і світ”, „Людина і суспільство” або 
„Суспільствознавство”. 

Мета викладання дисципліни: «Антропосоціогенез»:: обумовлена тим, що 
кожному фахівцю, який планує працювати у сфері міжособистністної і міжкультурної 
комунікації, необхідно володіти певним об'ємом інформації про природу людини. Мета 
курсу – формування знань про суть людини, її ролі в суспільстві і культурі, сенсі, 
цінностях і перспективах людського існування, здібностях і потребах, інтересах і мотивах 
соціальної діяльності. 

Завдання вивчення дисципліни: освоєння наочного поля антропосоціогенезу як 
наукового напряму і навчальної дисципліни в системі соціальних і гуманітарних наук і 
практиці; співвідношення антропосоціогенезу, соціальної (культурної) антропології, 
соціології, психології і релігієзнавчої роботи; міждисциплінарний підхід в дослідженні 
феномена людини; ознайомити студентів з історією антропологічних учень, основними 
досягненнями світової і вітчизняної соціально антропологічної думки; сформулювати і 
розглянути зміст найважливіших соціально-антропологічних проблем; формування 
антропологічного розуміння соціальної природи людини; розвиток антропологічного 
розуміння соціальної відмінності; використання на практиці компаративного аналізу 
фізичних (біологічних), соціальних, культурних, психологічних характеристик індивіда, 
особи; формування гуманного відношення до людини незалежно від її статевовікових, 
статусних, етнічних, релігійних і інших відмінностей; виділення предмету 
антропосоціогенезу як науки про походження і еволюцію людини, спадковості і 
мінливості, структури і чисельності людських популяцій в часі і просторі, утворенні 
людських рас; виділення основних історичних етапів розвитку антропології від широкого 
тлумачення як універсальної науки про людину, що систематизує знання про її природну 
історію, фізичну організацію, матеріальну і духовну культуру, психологію, мову тощо; 
виділення актуальних проблем і “гарячих” точок сучасного антропосоціогенезу і аналіз 
прикладних питань. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
 знати виявляти і аналізувати найважливіші проблеми існування людини в 
сучасному світі; історію становлення і розвитку антропології і її теоретичне та прикладне 
значення у світлі сучасного процесу взаємопроникнення гуманітарних і природничо-
наукових знань; основні поняття і методи культурної антропології; етапи і закономірності 



розвитку людських спільнот, принципи  їх організації; місце людини в системі тваринного 
світу, її походження і соціогенез; 
 розуміти цілісну систему антропологічних знань, орієнтованих на комплексне 
уявлення про людину через призму її соціальних, культурних, сімейних і інших зв’язків; 
сучасний стан антропології, її теоретичне значення і можливе практичне застосуванні, 
функції цієї науки в сучасній культурі; характер основних проблем та особливості курсу 
«Антропосоціогенез»; історичні чинники походження і біологічну мінливість у часі і 
просторі, спадковості і мінливості, структур і чисельності людських популяцій та 
утворенні людських рас; 
 вміти володіти умінням антропологічної інтерпретації явищ і процесів з позиції 
виявлення і аналізу антропологічних універсалій; конструювати інституційні моделі 
соціальної поведінки людини з урахуванням її фізіологічних, етнічних, культурних 
особливостей; володіти сучасними технологіями і методами соціально-антропологічного 
аналізу, уміннями їх самостійного застосування; застосовувати антропологічний підхід до 
комплексних міждисциплінарних проблем Homo sapiens, заснований на концепції 
множинності “норм”; збирати і обробляти інформацію, критично аналізувати одержані 
матеріали, самостійно ставити і вирішувати поставлені творчі завдання, формулювати 
висновки. 
 Викладацький склад: Возний Ігор Петрович – кандидат історичних наук, доцент 
кафедри релігієзнавства та теології. 

Методи навчання: лекції, семінари, групові та індивідуальні консультації, 
дискусії, самостійна робота студента, робота над ІНДЗ. 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, тестування, усні відповіді, 
термінологічний словник, захист рефератів. Підсумкове: іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, наочність, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

 
Змістовне наповнення: 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1: 
АНТРОПОСОЦІОГЕНЕЗ.  ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ І 

ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАКТИЦІ 
 
Н.Е. 1.1. Антропосоціогенез в системі гуманітарного знання 

Різноманіття підходів до вивчення людини: релігійний, філософський, науковий. 
Антропологічне знання як система, її структура і основні елементи. Зміст і 
співвідношення понять «фізична антропологія», «філософська антропологія», «соціальна 
антропологія», «культурна антропологія». Соціальна антропологія і соціологія. Соціальна 
антропологія і психологія. Філософські підстави соціальної антропології. Дискусія про 
місце антропосоціогенезу в сучасному людинознавстві. 

Наочне поле антропосоціогенезу: взаємозв’язок внутрішнього світу людини із 
зовнішнім по відношенню до нього соціальним світом. Основні способи взаємодії людини 
і соціуму як взаємозв’язки внутрішнього і зовнішнього. Об’єктивування продуктів 
духовного світу людини як головна проблема антропосоціогенезу. Антропосоціогенез – 
галузь знання про внутрішній духовний світ людини як потенційного і реального суб’єкту 
соціокультурної творчості. 

Понятійний апарат антропосоціогенезу і його духовно-практичний характер. 
Свобода, вибір, відповідальність, творчість, гра, сенс життя як категорії соціальної 
антропології. 

Подвійність методології соціально-антропологічного пізнання. Поєднання 
наукових і позанаукових (буденних, релігійних, художніх, філософських) пізнавальних 



форм. Недостатність чисто об’єктивістського підходу до вивчення людини. Активність 
людини як суб’єкта соціально-антропологічного пізнання. Роль інтуїції, рефлексії і 
самоспостереження. 
 
Н.Е. 1.2. Основні напрямки і етапи становлення арнтопосоціогенезу як науки 

Критерії вибору спрямованості розвитку наукового знання. Соціологічний напрям 
соціальної антропології що розглядає відмінність людини від тварини як основу його 
буття і необхідності подолання біологічної недостатності - М.Шелер (1874-1928), 
Х.Фрайер (1887-1969), Г.Плеснер (1892—1985), А.Гелен (1904-1976). 

Напрям, орієнтований на вивчення примітивних, традиційних суспільних систем, 
де людина не творець, а продукт суспільних структур, культурних підстав - Ф.Боас (1858-
1942), Б.К.Малиновський (1884-1942), К. Леві-Стросс (1908) і ін. 

Антропосоціогенез в країнах СНД. Соціокультурний напрям (Э.А.Орлова, 
Ю.М.Резник, Ф.І.Мінюшев), напрямок пов'язаний з аналізом конкретної поведінки 
людини (Н.Н.Козлова) і напрям заснований на аналізі духовного світу людини і її 
самореалізації (В.В.Шаронов). 
 
Н.Е. 1.3. Ранні етапи антропосоціогенезу. Походження людей їх раси та 
антропологічний склад давнього й сучасного населення України 

Місце людини у природі та її тваринні предки. Теорії походження людини. 
Дріопітеки. Різновид дріопітеків - проконсули. Характеристика рамапітеків. 
Австралопітеки-безпосередні попередники людей. Наукові дискусії навколо 
австралопітеків. " africanus" і " Australopitecus afarensis", їх характеристика. Перші 
представники роду Ноmо на Землі. Дослідженя Л. Лікі. Виділення Ноmо habilis. Габіліси 
творці першої у світі археологічної культури - олдувайської. Характеристика Габілісів. 
Чинники процесу гомінізації і проблема грані між людиною і твариною. Гомінізація. 
Місця знахідок перших представників роду Ноmо. Причини і умови гомінізації. 
 
Н.Е. 1.4. Формування людини сучасного фізичного типу 

Загальна характеристика процесу формування Ноmо sapiens'а. Архантропи - творці 
ашельської культури. Визначальні риси ашельської культури. Палеоантропи і їх 
характеристика. Формування родового суспільства. Гомініди доби раннього палеоліту. 
Характеристика гомінідів Африки. Африка - батьківщина перших людей сучасного 
фізичного типу. Предки Ноmо sapiens'а в Європі та їх характеристика. Центри формування 
гомінідів в Азії. Сучасна наука про час і місце виникнення Ноmо sapiens'а. Проблема часу 
появи первісних людей. Теорії моноцентризму і поліцентризму. Їх суть і прибічники. 
Фізичний тип людей верхнього палеоліту (неоантропів). Стародавнє населення Африки. 
Кроманьйонці – яскраві носії сапієнтних рис. Характеристика грімальдійського типу. 
Брюнський тип. Морфологічні варіанти неантропів в Європі. Кісткові рештки неоантропів 
в Азії. Освоєння території Австралії, Америки. 
 
Н.Е. 1.5.Соціальна організація первісного суспільства 

Виникнення первісної родової общини. Тотемізм і дуальна екзогамія. 
Родоплемінна структура первісної общини. Плем’я, фратрії, роди, шлюбні класи. Шлюб і 
сім’я. Розвиток форм шлюбу і сім’ї. Груповий, парний, полігамний, моногамний шлюби. 
Групова, парна, моногамна, патріархальна, мала сім’ї. Розвиток форм первісної общини. 
Родова, територіальна, сімейна, сусідська общини. Патронім. Класифікаційна і лінійно-
статечна системи спорідненості. Взаємини членів первісної общини (колективізм, 
взаємодопомога, наявність колективної власності тощо). 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2:ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО 

 



Н.Е. 2.1. Образ людини в історії антропологічного знання 
Людина в міфологічній картині світу. Образ людини в античній філософії: людське 

як «тілесно людське»; постановка в античності найважливіших антропологічних проблем: 
суть і призначення людини, співвідношення віри і знання, душі і тіла, розуму і відчуття 
(Сократ, Платон, Арістотель, Сенека). Людина і Бог в релігійній антропології середніх 
віків (Августин Аврелій, Пьер Абеляр, Хома Аквінській). Антропоцентризм і гуманізм, 
пошук індивідуальності людини в епоху Відродження (Эразм Роттердамській, Мішель 
Монтень). Людина епохи Освіти: раціоналізм і соціальний оптимізм, ідеал вільної і 
автономної особи (Дідро, Вольтер, Руссо, Кант, Гегель). Антропологічний матеріалізм 
Л.Фейербаха. Ірраціоналізм і песимізм некласичних концепцій людини ХІХ ст., 
заперечення життя і романтизація смерті (Кьеркегор, Шопенгауер, Ніцше). Марксистське 
трактування суті людини як «ансамблю» суспільних відносин, суб’єкта суспільно-
історичного розвитку. Релігійно-антропологічні мотиви російської філософії кінця ХІХ - 
першої половини ХХ ст. (В.Соловьев, В.Розанов, Н.Бердяєв, Е.Трубецкой, С.Франк, 
П.Флоренській, І.Ільін). 
 
Н.Е. 2.2 Проблеми людини в соціокультурному контексті її розвитку 

Суть людини як феномена культури. Особливості біологічної і культурної еволюції 
людини. Культура в житті людини, його творча суть. Поведінка людини. Етнічні аспекти 
соціалізації. Система норм і заборон. Процеси інкультурації. Проблеми девіантності. 
Духовний світ людини: основні потреби, інтереси, цінності, індивідуальність, свобода, 
відповідальність, гуманізм і інші особливості формування менталітету.  Поняття 
ментальності. 
 
Н.Е. 2.3. Взаємозв’язок людини і суспільства 

Основа взаємозв'язку людини і суспільства. Сфери суспільного життя як рівні 
взаємозв’язку людини і суспільства. Необхідність причетності окремої людини на всіх 
рівнях. Основні концепції творення суспільства. Суспільство як опредмечена 
життєдіяльність людини і опредмечена свідомість людини. Суспільство як втілення 
людських відносин. Методологічне і світоглядне значення взаємозв’язку людина – 
суспільство. 

Антиномічність взаємини людини і суспільства. Розвиток взаємин людини і 
суспільства. Суспільство як вирішення суперечностей між безсмертям творінь людини і 
кінцем її буття. Безперервність суспільного буття і переривчаста людського. 
 
Н.Е. 2.4. «Антропологічний поворот» в культурі ХХ століття 

Антропологізм як ведучий зміст культури ХХ ст. Соціально-політичні і духовні 
причини нового «повороту» до людини в сучасній соціально-філософській думці. Людина 
як центральна проблема для німецької «філософської антропології» (М.Шелер, А.Плеснер, 
А.Гелен), екзистенціалізму (М.Хайдеггер, К.Ясперс, А.Камю, Же.-П.Сартр), персоналізму 
(Э.Мунье, Ж.Лакруа), фрейдизму і неофрейдизма (З.Фрейд, К.Г.Юнг, Э.Фромм, Ж.Лакан). 
Антиметафізична спрямованість сучасних концепцій людини, перехід від абстрактних 
проблем суті людини до питання його існування в світі. Французька соціологічна школа 
(Э.Дюркгейм, М.Мосс). Структурна антропологія К.Леві-Стросса. Радикальна переоцінка 
людини соціально-філософською думкою ХХ століття. «Кінець історії» і «смерть 
людини». Необхідність доказу «буття людини як людини». Людина в постмодерністській 
антропології (Ж.Делез, Ф.Гваттарі, М.Фуко). 
 
Н.Е. 2.5 Людина як предмет соціальної антропології 

Соціально-філософська антропологія про природу (суть) людини: різноманіття 
підходів. Природа людини і її атрибутивні властивості. Внутрішній і зовнішній світ; їх 
єдність і суперечність. Людина як складна багаторівнева система, як втілення 



суперечливої єдності біологічної і соціальної, духовної і тілесної. «Незавершеність» 
людини як біологічної істоти і її компенсація в процесах соціокультурної творчості і 
самоудосконалення.  

Біологічна природа людини. Специфіка людської тілесності. Відношення до тіла в 
різних культурах, філософських і релігійних системах. Соціобіологічна концепція 
тілесності (Э.О.Уілсон) - пошук біологічних передумов соціальної поведінки людини. 
Концепція тілесності С.Грофа (транс-персональна психологія). Тіло як організм. «Тілесне 
Я» як елемент самосвідомості людини. Тіло – посередник між соціальним і 
індивідуальним. Тіло як феномен культури. Тіло людини як результат взаємної дії 
органічного і культурного розвитку. Турбота про тіло. Контроль над тілом. Система 
дисциплінарних просторів і практик формування тілесності в суспільстві. Актуальність 
проблеми влади над тілом для будь-якого суспільства. Формування раціональності, 
духовності на основі виховання певного типа тілесності.  

Соціальна природа людини. Поняття індивіда, особи і індивідуальності. 
Різноманіття підходів до визначення особи. Особа як єдність свідомості і поведінки. 
Об’єктивне і суб’єктивне, внутрішнє і зовнішнє в генезисі антропологічної цілісності. 
Структура особи. Поняття соціалізації: зміст, етапи, чинники і механізми. Соціалізація і 
індивідуалізація. Проблема інкультурації. Соціальна типологія особи. Характер 
соціальний і індивідуальний. Типологія соціального характеру Э.Фромма. Поняття 
орієнтації. Класифікація потреб особи (А.Маслоу). 

Антропосоціогенез як проблема соціальної антропології. Сутнісні риси 
антропосоціогенезу. Онтогенез і його роль в розвитку людини. Проблема походження 
людини в історії культури. Релігійні трактування походження людини. Творіння людини 
як «іншої свободи» – кульмінаційний момент процесу творіння. Еволюційний підхід до 
проблеми походження людини в науковому і філософському мисленні. Теорія Ч.Дарвіна 
як альтернатива християнської концепції креаціонізму. Ф.Енгельс про роль соціальних 
чинників в процесі антропосоціогенезу. Подальший розвиток еволюційної теорії у 
філософії і науці ХХ ст. Ідея походження людини як «помилки» природи. Християнський 
еволюціонізм Тейяра де Шардена. Сучасні уявлення про антропосоціогенез. 
 
Н.Е. 2.6. Людина–творець і творіння культури 

Поняття культури: різноманіття підходів. Культура як досвід життєдіяльності і як 
програма соціального спадкоємства. Форми і етапи накопичення і трансляції досвіду в 
процесі соціального конструювання. Поняття і показники соціокультурного процесу. 
Соціальні і особові функції культури. Наука, мистецтво, релігія як елементи культури. 
Засоби масової комунікації в системі культури. Культура і людина: антропологічні 
проблеми теорії культури. Історія становлення і основні проблеми культуральної 
антропології (Ф.Боас, А Кребер) 

Перетворення людини з творіння культури в її творця як суть історичного розвитку 
культури. Людина як творіння культури. Динаміка (основні етапи) входження людини в 
культуру. Типологія культури особи. Соціальні інститути сім’ї і освіти як чинники 
формування особи. Людина як творець культури. Поняття творчості: різноманіття 
підходів. Види творчості. Творчий потенціал людини. Потреби, здібності і уміння людини 
як суб’єкта соціокультурної діяльності.  
 
Н.Е. 2.7. Аксіологічні проблеми життя, смерті і безсмертя людини 

Життя як спосіб буття людини. Багатозначність поняття життя у філософії і науці. 
Зміст і співвідношення категорій «людське буття» « життя», «екзистенція». Життя як 
повсякденність і життя як буття-на-межі. Цінність життя. Відношення до життя в різних 
культурах, релігійних і філософських системах. Заперечення життя і поетизація смерті 
(А.Шопенгауер). Благоговіння перед життям (А.Швейцер). Біофілія і некрофілія як 
способи соціально-психологічного орієнтування особи. Особливості некрофільного 



характеру (Э.Фромм). Проблема сенсу життя. Різні трактування сенсу людського життя в 
історії антропологічної думки. Сенс життя як інтегрований вираз свободи людини. Сенс 
життя як регулятивне поняття. Сенс життя як відношення людини до своєї життєвої 
позиції і особистої гідності. Вибір рішення і лінії поведінки — основа сенсожиттєвого 
пошуку. Сенс життя і цінності життя. Типи сенсожиттєвих цінностей, їх класифікація 
(В.Франкл).  

Проблема смерті людини (філософсько-культурологічний аспект). Танатологія як 
розділ філософії. Історична варіативність відношення до смерті. Смерть як таємниця 
людського існування. Буття-до-смерті М.Хайдеггера. Усвідомлення власної смертності як 
достовірно людська якість. Емоційна абсолютизація смерті. Страх смерті. Смерть Іншого. 
Апологія смерті і «метафізики жаху» в культурі ХХ ст. Модуси смерті: смерть тіла, смерть 
свідомості, соціальна смерть. Смерть як соціальна проблема. Право на життя і право на 
смерть. Проблема самогубства. «Хороша смерть» – евтаназія. Ритуал вмирання як 
соціально-психологічний феномен. 

Безсмертя як заперечення смерті. Проблема особистого безсмертя в релігії, 
філософії і науці. Життя після життя (Р.Моуді). Іморталізм і філоіморталізм. Безсмертя 
актуальне і потенційне. Безсмертя як продовження роду і як продовження життя. 
Проблема активного довголіття. Творчість як «творення» безсмертя. Безсмертя як 
самотворення особи. Любов і безсмертя. 
 
Н.Е. 2.8 Антропологічний зміст свободи і основні форми її прояву 

Визначення свободи в соціально-філософській антропології: різноманіття підходів. 
Свобода як усвідомлена необхідність. (Б.Спіноза, Г.Гегель, Ф.Енгельс). Об’єктивні і 
суб’єктивні критерії свободи. Свобода фізична, інтелектуальна і моральна 
(А.Шопенгауер). Психологічні аспекти проблеми свободи (З.Фрейд, В.Франкл, 
А.Маслоу). Основні ознаки свободи: спроби побудови системних моделей. Свобода «для» 
і свобода «від». Свобода внутрішня і зовнішня (І.Ільїн). Свобода вибору. Свобода і 
відповідальність: етичний аспект проблеми. Відповідальність як соціально-організуюче 
властивість особи. Свобода і відчуження. Цінність і ціна свободи. «Приреченість» на 
свободу (Ж.-П.Сартр). Вседозволеність. Свобода як свідоме самообмеження. 

 
Н.Е. 2.9 Суспільний прогрес і людина майбутнього 

Поняття людського прогресу в людському існуванні. Складові суспільного 
прогресу. Початкова суперечність рушійні сили розвитку людини і суспільства. Людське і 
його відносність. Критерії олюднення. Творчий і агресивний потенціал духовного 
олюднення суспільства. Суспільство як безперервний процес духовного зростання. 
Об’єктивні і суб’єктивні підстави духовного зростання. Місце відчуження в суспільному 
прогресі. Відчуження як міра причетності людини до суспільного прогресу. Можливість 
подолання відчуження. 

Сенс людської історії і ідеали суспільного прогресу. Специфіка сучасної соціально-
антропологічної ситуації в світі. Соціально-антропологічна криза в Україні і можливість її 
подолання. Внесок окремої людини в світ, що розвивається. 

 
Н.Е.2.10 Гра як форма життя 

Проблема гри в історії європейської філософсько-антропологічної і 
культурологічної думки  (Ф.Шиллер, Ф.Ніцше, Й.Хейзінга, Е.Фінк, Е.Берн). Гра як один з 
найважливіших екзистенціалів людини. Антропологічний зміст гри як виду вільної 
діяльності людини. Гра як феномен культури. Гра як явище внутрішнього світу особи. 
Психологічний аспект гри як однієї з форм людських взаємин. Гра і народна творчість в 
концепції М.М.Бахтіна. Сенс гри. Ознаки гри. Основні функції гри: культуроутворююча, 
функція соціалізації, компенсаторна, естетична, комунікативна. Класифікація ігор: гра-
agon (боротьба), гра-alea (доля), гра-mimicry (наслідування), гра-ilinx (ризик). 



 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Алексеев В.П. Становление человечества. – М., 1984.  
2. Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. - М., 1988. 
3. Антропология. Хрестоматия. Авторы-составители: Т.Е. Россолимо, Л.Б. Рыбалов, 

И.А. Москвина-Тарханова. - М.: Изд. «Институт практической психологии»; 
Воронеж: Изд. МПО «МОДЕК», 1998. 

4. Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур. - М.: Российский 
государственный гуманитарный университет, 1999. 

5. Белик А.А., Резник Ю.М. Социокультурная антропология (историко -
теоретическое введение). Учебное пособие. – М.: Изд. МГСУ «Союз», 1998. 

6. Борисковский П.И. Древнейшее прошлое человечества. - Л., 1979. 
7. Бочаров В.В. Антропология возраста: учебное пособие. – Спб.: Изд. С.-

Петербургского университета, 2000. 
8. Бунак В. В. Род Ноmо, его возникновение и последующая эволюция. - М, 1980. 
9. Козлова Н.Н. Введение в социальную антропологию: Курс лекций. - М.: Институт 

молодежи, 1996. 
10. Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология: Учебник. – М.: «Ключ-С», 

1998. 
11. Минюшев Ф.И. Социальная антропология (курс лекций).- М.: Международный 

Университет бизнеса и Управления, 1997. 
12. Сегеда С.П. Антропологія. - К., 2001. 
13. Сегеда СП, Основи антропології. - К., 1995. 
14. Харитонов М.В., Ожигова А.П., Година Е.З., Хрисанфова Е.Н., Бацевич В.А. 

Антропология. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - М., 
2003. 

15. Чубур А.Л. Основы антропологии (учебное пособие). – Брянск, 2005. 
 

ФІЗИКА 
Шифр дисципліни – 6.020301/00/2.2.3 
Курс – 1, семестр -2, усього годин – 72, на тиждень 2 год.(л/лаб.), кредитів -2 
Вибіркова. 
Попередні умови: знання отримані у середніх навчальних закладах при вивченні фізики. 

Мета викладання дисципліни: полягає в тому, щоб представити студентам 
фізичну теорію як узагальнення спостережень, практичного досвіду й експерименту. 
Фізична теорія виражає зв'язки між фізичними явищами і величинами в математичній 
формі. Сучасна фізика — широко розвинена і розгалужена наука. Прогрес науки і техніки 
дає змогу розширити сфери фізики, раніше недоступні для дослідження. Розвиваючись у 
тісному зв'язку з технікою і будучи її підґрунтям, фізика проникнула практично в усі 
галузі промисловості, створивши можливість для появи багатьох нових її галузей. У 
«надрах» фізики народилися лазерна й аерокосмічна техніка, голографія, 
радіоелектроніка, опто- і кріоелектроніка, ядерна енергетика та ін. Фізика — 
фундаментальна дисципліна, оволодіння якою сприяє розвитку мислення, створенню бази 
наукових основ для вивчення всіх природничих дисциплін, формуванню світогляду 
студентів на основі сучасних досягнень науки і техніки, глибокому розумінню явищ і 
процесів у навколишньому природному середовищі. Водночас використання досягнень 
сучасної фізики дає не тільки позитивні наслідки. На сучасному етапі розвитку науки і 
техніки виникли, наприклад, екологічні проблеми забруднення довкілля, парниковий 
ефект, озонові діри, проблеми Чорнобиля, подолання технократизму, відчуження людини 
від природи, що потребує посилення гуманістичної спрямованості науки і техніки. 
 Завдання вивчення дисципліни: Процес вивчення курсу фізики сприяє розвитку 
мислення, створено бази наукових основ для вивчення всіх природничих дисциплін, 



формуванню світогляду на основі сучасних досягнень науки і техніки, глибокому 
розумінню явищ і процесів у навколишньому природному середовищі. Фізика має велике 
загальнонаукове значення як одна із галузей інтелектуальної діяльності людини, що 
формує сучасне світосприйняття і світорозуміння. Досягнення фізики значною мірою 
визначають зміст сучасної науково-технічної і технологічної революції, вони є основою 
науково-технічного прогресу. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
 знати: - закони фізики: їх формулювання та та короткий запис у вигляді формул; 

розуміти: 
уміти: використовувати набуті знання для рішення задач на практиці; будувати 

структурно-логічні схеми при вивченні фізичних явищ та законів; користуватися 
вимірювальними приладами при виконанні лабораторних робіт; визначати ціну поділки 
вимірювального приладу 

Викладацький склад: Цалий Володимир Зіновійович – кандидат фізико-
математичних наук, доцент кафедри загальної фізики. 

Методи навчання: : лекції та лабораторні заняття, самостійна робота студента, 
групові та індивідуальні консультації, практикуми. 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, тести, лабораторні роботи. 
Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, наочність, прилади, методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни: 

 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

МЕХАНІКА 
Н.Е. 1.1. Розділи механіки 
 Класична механіка, релятивістська механіка, квантова механіка. Предмет 
класичної механіки, її основне завдання. Кінематика. Динаміка. Статика. Основне 
завдання механіки.  
 
Н.Е. 1.2. Кінематика точки і твердого тіла 
 Елементи кінематики. Матеріальна точка, система матеріальних точок, 
абсолютно тверде тіло - прості фізичні моделі. Тіло відліку. Система відліку. Положення 
матеріальної точки в просторі. Координати точки. Радіус-вектор. Компоненти радіус-
вектора. Модуль радіус-вектора. Траєкторія. Шлях. Переміщення. Прямолінійний 
поступальній рух. Швидкість. Фізичний і математичний зміст швидкості. Компоненти 
швидкості. Модуль швидкості. Прискорення. Фізичний і математичний зміст 
прискорення. Криволінійний рух (рух по колу). Рівняння руху. Кутова швидкість. 
Фізичний і математичний зміст кутової швидкості. Кутове прискорення. Фізичний і 
математичний зміст кутового прискорення. Нормальне і тангенціальне прискорення.  

 
Н.Е. 1.3. Закони динаміки. Сили інерції 
 Динаміка. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона. Сила. Маса тіла. 
Імпульс матеріальної точки. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Внутрішні і 
зовнішні сили. Замкнута система. Імпульс системи матеріальних точок. Закон збереження 
імпульсу. Види сил в механіці. Сили тертя. Причини виникнення тертя. Види тертя. 
Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Сили пружності. Закон Гука. Крива 
"відносна деформація – напруга". 

 



Н.Е. 1.4. Елементарна динаміка твердого тіла 
 Рух твердого тіла. Момент інерції точки і тіла. Закон збереження моменту 
інерції. Теорема Штейнера. 

 
Н.Е. 1. 5. Закон збереження енергії 

Робота і енергія. Визначення роботи сили. Елементарна робота. Робота центральної 
сили по замкненому шляху. Потенціальна енергія. Кінетична енергія. Закон збереження 
механічної енергії. 

 
Н.Е. 1. 6. Елементи механіки рідин і газів 
 Елементи гідродинаміки. Ламінарне і турбулентне течіння рідин. Закон 
Ньютона. Закон Стокса. Рівняння неперервності. Рівняння Бернулі. 

 
Н.Е. 1. 7. Основи спеціальної теорії відносності 

Елементи спеціальної теорії відносності. Перетворення Галілея. Принцип 
відносності Галілея. Незадовільність механіки Ньютона при великих швидкостях. 
Постулати С.Т.В. Перетворення Лоренца. Наслідки з перетворень Лоренца. Одночасність 
подій в різних системах відліку. Проміжок часу між двома подіями. Довжина тіла в різних 
системах відліку. Релятивістська динаміка. Релятивістський імпульс. Рівняння руху в 
релятивістській механіці. Релятивістський вираз для енергії. Енергія спокою. 

 
Н.Е. 1. 8. Поняття про коливні процеси 
 Гармонічні коливання. Фаза коливання. Амплітуда коливання. Кругова або 
циклічна частота. Графік гармонійного коливання. 
  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 
МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА 

 
Н.Е. 2.1. Методи вивчення систем із багатьох частинок 
 Динамічний, статистичний та термодинамічний методи. Основні положення 
молекулярно – кінетичної теорії. Термодинамічна рівновага. Макроскопічна 
необоротність. Рівняння стану. 
 
Н.Н. 2.2. Основні положення термодинаміки 

 Термодинаміка. Термодинамічна система. Термодинамічний процес. Закон 
збереження і перетворення енергії. Внутрішня енергія ідеального газу. Способи зміни 
внутрішньої енергії (макроскопічний і мікроскопічний). Перший закон термодинаміки. 
Кількість теплоти. Теплообмін (теплопередача). Теплоємність. Ізопроцеси. Ізотермічний 
процес. Робота при ізотермічному процесі. Ізобаричний процес. Робота при ізобаричному 
процесі. Ізохоричний процес. Робота при ізохоричному процесі. Число ступенів вільності 
для одно, двох і багатоатомних молекул. Закон рівномірного розподілу енергії по 
ступенях вільності. Класична молекулярно - кінетична теорія теплоємності ідеальних 
газів. Закон Маєра. Ентропія. Друге начало термодинаміки. Оборотні і необоротні 
процеси. Кругові процеси (цикли). Цикл Карно. Максимальний ККД теплової машини. 
 
Н.Е. 2.3. Реальні гази. Загальна характеристика рідкого стану 
 Середнє число зіткнень атомів і середня довжина вільного пробігу атомів. Явища 
перенесення у термодинамічно нерівноважних системах. Теплопровідність. Дифузія. 
В’язкість. Будова рідин. Функції радіального розподілу атомів. Явища на межі твердого 
тіла і рідини. Поверхневий натяг. Капілярні явища. Реальні гази. Рівняння Ван-дер-
Ваальса. Ізотерми Ван-дер-Ваальса. Критична температура. Метастабільні стани. 
 



Н.Е. 2.4. Тверді тіла 
 Загальна характеристика твердих тіл. Фази і умови рівноваги фаз. Фазові 
перетворення. Фазові переходи першого роду. Трифазна система “ тверде тіло - рідина - 
газ”. Узагальнена діаграма стану. Потрійна точка. Надтекучість рідкого гелію. Фазові 
переходи другого роду. Будова кристалів. Класифікація кристалів. Типи кристалічних 
ґраток. Теплові коливання кристалічної гратки і теплоємність твердих тіл. 
 

ЗМІСТОВИЙМОДУЛЬ 3: 
ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ 

 
Н.Е. 3.1. Електричне поле у вакуумі 
 Електричний заряд і його властивості. Закон збереження заряду. Закон Кулона. 
Напруженість електростатичного поля. Лінії напруженості електростатичного поля. Потік 
вектора напруженості. Принцип суперпозиції. Поле диполя. Робота по переміщенню 
заряду в електростатичному полі. Потенціал електростатичного поля. Потенціальна 
енергія заряду (W).  Різниця потенціалів. Принцип суперпозиції. Зв’язок між 
напруженістю і потенціалом. Еквіпотенціальні поверхні. 
 
Н.Е. 3.2. Електростатичне поле при наявності провідників 
 Напруженість поля усередині провідника. Електростатична індукція. 
Електроємність. Плоский конденсатор. З’єднання конденсаторів у батареї. Типи 
діелектриків. Поляризація діелектриків. 
 
Н.Е. 3.3. Електростатичне поле при наявності діелектриків 
 Типи діелектриків. Поляризація діелектриків. 
 
Н.Е. 3.4. Постійний електричний струм, електропровідність 
 Постійний електричний струм, сила і щільність (густина) струму. Сторонні сили. 
Електрорушійна сила (ЕРС). Напруга. Опір провідників. Послідовне і паралельне 
з’єднання провідників. Закон Ома для однорідної ділянки (без джерела струму), в 
диференціальній формі, для замкнутого ланцюга (повного кола), для ділянки кола з ЕРС. 
Робота і потужність струму, закон Джоуля-Ленца. Правила Кірхгофа для розгалужених 
ланцюгів. Робота виходу електронів з металу. Емісійні явища. 
 
Н.Е. 3.5. Електричний струм в газах і рідинах 
 Іонізація газів. Газові розряди. Вольт-амперна характеристика газового розряду. 
Типи самостійного розряду. Електричний струм у рідинах. Закони електролізу Фарадея. 
Електролітична дисоціація. Електропровідність електролітів. 
 
Н.Е. 3.6. Стаціонарне магнітне поле 
 Магнітне поле і його характеристики. Принцип суперпозиції. Гіпотеза Ампера. 
Закон Біо-Савара-Лапласа для елемента струму. Дія магнітного поля на контур зі струмом, 
закон Ампера. Магнітна взаємодія струмів. Сила Лоренца. 
 
Н.Е. 3.7. Електромагнітна індукція 
 Явище електромагнітної індукції. Закон Фарадея. Правило Ленца. Індуктивність 
контура. Явище самоіндукції. Обертання рамки в магнітному полі (генератори струму). 
Трансформатор. 
 
Н.Е. 3.8. Магнетики 
 Магнітне поле в речовині. Класифікація магнетиків. Крива намагнічування 
феромагнетиків (залежності В (Н)). 



 
Н.Е. 3.9. Напівпровідники 
 Основи зонної теорії. Напівпровідники. Власна і домішкова провідність. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4: 
ОПТИКА, ЕЛЕМЕНТИ АТОМНОЇ ФІЗИКИ 

 
Н.Е. 4.1. Основні властивості світла 
 Хвильові та квантові уявлення про природу світла. Шкала електромагнітних 
хвиль. Закони відбивання і заломлення світла. Явище повного внутрішнього відбивання. 

 
Н.Е. 4.2. Інтерференція світла 
 Монохроматичне і когерентне випромінювання. Когерентні джерела світла. 
Інтерференція світла. Умова мінімумів і максимумів. 
 
Н.Е.4.3. Дифракція світла. 
 Принцип Гюйгенса – Френеля. Метод зон Френеля. Дифракція Фраунгофера на 
одній щілині. Дифракційна  гратка. 
 
Н.Е. 4.4. Поляризація світла 
 Природне та поляризоване світло. Ступінь поляризації. Поляризатор та 
аналізатор. Закон Малюса. Поляризація при відбитті та заломленні. Закон Брюстера. 
Обертання площини поляризації. 
 
Н.Е. 4.5. Взаємодія світла з речовиною 
 Дисперсія. Залежність показника заломлення від довжини хвилі. Нормальна та 
аномальна дисперсія світла. Зовнішній і внутрішній фотоефект. Рівняння Ейнштейна для 
фотоефекту. Червона межа фотоефекту. 
 
Н.Е. 5.6. Будова та властивості ядер 
 Ядерна модель атома. Воднеподібний атом Бора. Спектральні серії. Склад і 
характеристики ядра. Радіоактивність. 
 
 Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. А. Н. Матвеев. Общий курс физики. М.: 5т.1993. 
2. Б. М. Яворський, А. А. Детлаф,Л. Б.Милковська, Г. П. Сергеєв. Курс фізики. К.: 

Вища школа, т.1-111,1970. 
3. Г. Ф. Бушок, Є.Ф. Венгер. Курс фізики. К.: Вища школа, к.І,ІІ,ІІІ, 2002. 
4. Г.А.Зисман.О.М.Тодес.Курс общей физики. М.: Наука,, т. І-1 II, 1968.  
5. И. В. Савельев. Курс общей физики. М.: Наука, т.І-1 II, 1968-1982р. 
6. І.М.Кучерук,  І. Т. Горбачук. Загальна фізика. Київ.: Вища шкода, 1990. 
7. Лабораторный практикум / под ред. ВА.Базакуцы, Харьков, изд-во Харьковского 

ун-та, 1972. 
8. Лабораторный практикум по физике / под ред. А.С. Ахматова, М.:Высшая школа, 

1980. 
9. Матвеев А.Н. Механика и теория относительности: Учеб пособие. М.: Высшая 

школа, 1986. -415с. 
10. Р. Й. Грабовский. Курс физики. М.: Высшая школа, 1974. 
11. Сивухин Д.В. Общий курс физики: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. М.: Наука, 1974-

1980.- 1,2 т. 
12. Стрелков С.П. Механика: Учеб. пособие. М.: Наука, 1975. - 559 с. 
13. Т.И. Трофимова. Краткий курс физики.:М.,Выс. Школа, 2001. 



14. Т.И.Трофимова. Курс физики.:М.,Выс. Школа, 2000. 
15. Фізичний практикум / за ред. проф. В.П. Душенка. Київ: Вища школа, 1984. 

 
ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/2.3.1 
Курс – 2; семестр – 3; усього годин – 126; на тиждень – 3 год., (л/с); кредитів – 3,5. 
Вибіркова. 
Попередні умови: знання, отримані студентами при вивченні соціально-політичних, 
загальнонаукових дисциплін, а також отриманих у середніх навчальних закладах при 
вивченні спецкурсів „Людина і світ”, „Людина і суспільство” або „Суспільствознавство”. 
 Мета викладання дисципліни: вивчити основні етапи, процеси і події історії 
науки і техніки з давніх часів до сьогодення у контексті основних тенденцій розвитку 
світу; ознайомити студентів з поняттями «науки» і «техніки», їхньою історією 
становлення та розвитком; з’ясувати, який вплив вони мали на розвиток суспільства 
Стародавнього сходу, античності, середньовіччя, Відродження, нового та новітнього часу; 
показати суттєві інтенсивні зміни що відбуваються на кожному з цих етапів; ознайомити з 
найбільшими відкриттями в науці та їх авторами; розкрити роль та значення розвитку 
науки і техніки для сучасності; дослідити вплив духовних цінностей на становлення 
наукової теорії і на розвиток техніки. 
 Завдання вивчення дисципліни: вивчити розвиток науки і техніки на всіх етапах 
розвитку (антична наука, середньовічна, наука епохи Відродження, початок епохи науки); 
показати, який щабель займає наука в духовній культурі; розкрити теорії та концепції 
науки; отримати цілісне уявлення про розвиток науки і техніки як історико-культурного 
явища. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: періодизацію історії науки і техніки; історіографічні концепції, сучасні 
методологічні підходи до вивчення феномену науки загалом та вітчизняної історії науки і 
техніки, зокрема; особливості державної політики у науково-технічній сфері на різних 
етапах історичного розвитку людства; витоки виникнення наукового знання, зокрема 
найбільш важливих галузей науки і техніки; особливості формування мережі науково-
технічних установ, історію становлення та розвитку провідних наукових центрів, у тому 
числі вузів як центрів проведення фундаментальних і прикладних досліджень; основні 
події, дати найбільш визначних досягнень у розвитку науки і техніки на різних етапах 
історії; імена, головні віхи життя і творчої діяльності видатних видатних науковців та 
інженерів, зокрема їх внесок у розвиток української та світової науки; головні відомості 
про науково-технічні досягнення професорсько-викладацького складу та випусників 
НТУУ «КПІ»; 

розуміти: значення та роль науки у розвитку цивілізації, співвідношення науки і 
техніки та пов’язані з ними сучасні соціальні і етичні проблеми, розрізняти історичні типи 
наукової раціональності, знати структуру, форми, методи наукового пізнання в їхньому 
історичному розвитку, сучасні філософські моделі наукового знання; 

уміти: самостійно узагальнювати й аналізувати набуті знання з вітчизняної історії 
науки і техніки, причому не лише на основі матеріалів спецкурсу, але й отримані у ході 
засвоєння інших навчальних дисциплін; використовувати нові й удосконалювати набуті 
раніше навички роботи з різними видами джерел; користуватися існуючими 
електронними інформаційними ресурсами з історії науки і техніки для вироблення 
найбільш прийнятної стратегії освоєння матеріалів курсу; демонструвати здатність до 
прогнозування перспектив науково-технічного розвитку, усвідомлювати найтісніший 
зв’язок та взаємообумовленість проблем, що їх вирішують науковці технічного та 
гуманітарного напрямів, для побудови в Україні розвинутого, демократичного 
суспільства. 



Викладацький склад: Турко Ольга Василівна – кандидат філософських наук, 
доцент кафедри філософії. 

Методи навчання: лекції-бесіди та лекції-відеодемонстрації викладача в 
аудиторіях, оснащених комп’ютерною технікою; семінарські заняття; самостійна робота 
студентів, групові та індивідуальні консультації, самостійна робота з першоджерельною 
літературою. 

Методи оцінювання: Поточне: тестові завдання, фронтальне опитування, усне 
опитування, термінологічний диктант, доповідь, обговорення проблемних питань, 
обговорення доповіді, контрольна робота, оцінка за ІНДЗ (реферат, доповідь, ессе, творче 
завдання). Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

НАУКА ЯК ЧАСТИНА ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ 
 

Н.Е. 1.1. Історія науки і техніки: сфера дослідження 
Предмет і об’єкт дослідження історії науки і техніки. Місце історії науки і техніки 

серед інших філософських дисциплін. Історія науки та її роль у розвитку духовної 
культури. 

 
Н.Е. 1.2. Взаємозв’язок науки й інших форм світогляду 

Наука і філософія. Наука і релігія . Наука і мистецтво. Наука і мораль. 
 

Н.Е. 1.3. Наука і історія науки 
Предмет, завдання і специфіка історії науки і техніки. Наука як тип світогляду. 

Взаємодія з іншими типами світогляду (міфологічний, релігійний, філософський). Функції 
та роль науки і техніки в житті людини і суспільства. Методи філософського дослідження 
науки і техніки. 
 
Н.Е. 1.4. Наука і техніка в структурі світоглядного самовизначення людини 

Місце і роль науково-технічного знання у сучасній культурі. Відмінності між 
філософським та науково-технічним знанням. Специфіка наукового пізнання світу і 
людини. Особливості ставлення до науки і техніки в класичний та сучасний періоди їх 
розвитку. Проблема самообґрунтування науково-технічного прогресу. 
 
Н.Е. 1.5. Антична наука 

Витоки науки в епоху міфології. Епоха філософії. Іонійський, Афінський та 
Олександрійський етапи розвитку науки. Загальна характеристика розвитку науки і 
техніки в античному періоді. 
 
Н.Е. 1.6. Історія розвитку науки у Середньовіччі 

Розвиток науки і техніки у Візантії та країнах арабського Сходу. Схоластична 
наука у західній Європі: а) розум і віра як визначальні принципи формування перших шкіл 
і університетів у Європі; б) сім вільних мистецтв; природознавство і гуманітарії. Технічні 
здобутки в Середні віки. Соціо-культурні передумови становлення наукового пізнання у 
стародавньому світі. Іонійський, Афінський та Олександрійський етапи розвитку науки. 
Теоцентризм середньовічного світогляду. Патристика як вишкіл абстрактно-теоретичного 
мислення. Схоластична наука у західній Європі.  



 
Н.Е. 1.7. Історія науки як історія розв’язання смисложиттєвих, теоретичних і 
практичних проблем 

Соціо-культурні передумови становлення наукового пізнання у стародавньому 
світі. Іонійський, Афінський та Олександрійський етапи розвитку науки. Теоцентризм 
середньовічного світогляду. Патристика як вишкіл абстрактно-теоретичного мислення. 
Схоластична наука у західній Європі.  
 
Н.Е. 1.8. Розвиток науки і техніки в епоху Відродження. Епоха мистецтва 

Леонардо да Вінчі – вісник епохи мистецтва в науці. Науково-технічні досягнення 
епохи Відродження. Коперніканська революція. Геліоцетризм. Загальна характеристика 
гуманітарних наук в епоху Відродження. Природне самоутвердження людини у філософії 
Відродження. Наукова революція – чинник зміни світоглядних пріоритетів. 
 
Н.Е. 1.9. Закладення підвалин класичної науки в епоху Нового часу 

Наукова революція – чинник зміни світоглядних пріоритетів. Френсіс Бекон – 
пророк технологічної революції. Крах концепції світобудови античності (Аристотеля-
Птолемея). Галілео Галілей. Народження небесної механіки. Кеплер. Ідея влади людини 
над природою. Р.Декарт. Проблеми методології наукового пошуку: Ф.Бекон і Р.Декарт. 
Науки про життя (У.Гарвей, Ф.Реді). Академія Лінчеї і Академія Чименто. Лондонське 
Королівське товариство. Королівська академія наук у Франції. 
 
Н.Е. 1.10. Ньютонівська методологія наукового пізнання 

Основні положення теорії І.Ньютона. Просвітництво – оптимістична філософія 
прогресу. Діяльна людина і діяльний дух як світоглядні ідеали. Соціально-економічні 
передумови промислової революції. 
 
Н.Е. 1.11. Наука і техника в дії: передісторія промислової революції (– ХІХ ст.). 

Промислова революція як перехід від ручної техніки до машинної. Нові види 
транспорту і зв’язку. Токарний станок Модслі. Поява мартенівської печі. Дослідження 
тепла і енергії. Експерименти А. Волта. Ідеї еволюції Ч. Дарвіна. Соціально-економічні та 
світоглядні передумови промислової революції. Промислова революція як перехід від 
ручної техніки до машинної. Створення першої парової машини. Дж.Уатт. Винайдення 
парохода, паровоза. Соціальні наслідки промислової революції: урбанізація; поява нових 
суспільних класів. Гідростатика і пневматика: Торрічеллі, Паскаль, Геріке, Бойль. Оптика 
і механіка: Гримальді, Гюйгенс, Ремер, Гук. Створення першої парової машини. Дж.Уатт. 
Винайдення парохода, паровоза. Р.Фултон, Р.Тревитик, Дж.Стефенсон. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ КЛАСИЧНОЇ НАУКИ 
 

Н.Е. 2.1. Класична механіка і термодинаміка. Значення теплових явищ для розвитку 
науки 

Математизація природознавства. Обчислення найменших. Ляйбніц. Математичні 
основи механіки. Ейлер, Даламбер, Лагранж. Математична розробка вимірювання. Гаусс. 
Перетворення Фур’є. Температура і температурні шкали. Температура і теплота. Рихман, 
Блек. Вимірювання теплоти. Закон збереження і перетворення енергії. Закони 
термодинаміки. Клаузіус, Карно. Зародження молекулярно-кінетичної теорії. Ломоносов. 
Кінетична теорія газів. Математизація природознавства. Математичні основи механіки. 
Ейлер, Даламбер, Лагранж. Закони термодинаміки. Клаузіус, Карно. Зародження 
молекулярно-кінетичної теорії. Ломоносов. Кінетична теорія газів. 
 



Н.Е. 2.2. Електрика і магнетизм 
Теоретизація досліджень електрики. Електричний струм. Вольт. Електромагнітна 

індукція. Фарадей. Електромагнітне поле. Максвел. Електромагнітні хвилі. Герц. 
 
Н.Е. 2.3. Провідні напрямки в класичній оптиці 

Геометрична оптика. Фотометрія. Бугер, Ламберт. Теорія хвилі. Юнг, Френзель. 
Спектральний аналіз. Швидкість світла. Фізо, Фуко. Інфрачервоне випромінювання. 
Гершель. 
 
Н.Е. 2.4. Новий статус традиційних наукових досліджень: електрика і магнетизм, 
оптика 

Початок теорії електрики. Епінус, Кулон. Електричний струм: а)Магнітна дія 
струму (Ерстед, Ампер); б)Теплова дія електричного струму. Електромагнітне поле і 
хвилі. Електромагнітна теорія світла. Ефірний вітер. Основні теорії пояснення природи 
світла. 
 
Н.Е. 2.5. Основи хімії та її роль у розвитку науки 

Виникнення наукової хімії. Кількісний метод в хімії. Лавуазьє. Хімічна атомістика. 
Періодична система елементів Мендєлєєва. Становлення нової науки: від алхімії до хімії. 
Періодична система елементів Мендєлєєва. 
 
Н.Е. 2. 6. Біологія та фізіологія 

Проблеми систематизації та їх розв’язання в працях біологів. “Система природи” 
К.Ліннея. Ідея “сходинок істот” Ш.Бонне. Дослідження у галузі фізіології. Пропозиції  
щодо систематизації живих організмів. Дослідження у галузі фізіології 
 
Н.Е. 2.7. Розвиток знань про людину в різноманітних соціальних сферах 

Всесвітня історія і суспільний прогрес: теоретичні роздуми. Започаткування 
етнографічних досліджень. Походження мови як наукова проблема. Формування 
психологічних концепцій. Всесвітня історія і суспільний прогрес: теоретичні роздуми. 
Започаткування етнографічних досліджень. Походження мови як наукова проблема. 
Формування психологічних концепцій. 
 
Н.Е. 2.8. Становлення гуманітарних наук 

Класична політична економіка. А.Сміт – Дж.Ст.Міль – К.Маркс. О.Конт і 
Г.Спенсер – “батьки” соціології. Політичні вчення: утопізм та реалізм. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3: 

НЕКЛАСИЧНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ 
 
Н.Е. 3.1. Умовність меж в природознавстві 

Квантова механіка – механіка мікросвіту. Планк. Теорія відносності. Ейнштейн. 
Моделі атомів. Н.Бор. Радіоактивність. Будова ядра. Мегасвіт. Всесвіт Ейнштейна. 
Структурна організація Всесвіту. 
 
Н.Е. 3.2. Мікросвіт 

Мікросвіт. Квантова природа випромінювання. Планк. Теорія відносності. 
Ейнштейн.  
Моделі атомів. Н.Бор. Радіоактивність. Будова ядра. Елементарні частини. Квантова 
механіка – механіка мікросвіту. 
 
Н.Е. 3.3. Мегасвіт 



Перша модель розвитку Всесвіту. І.Кант. Космологічні парадокси. Всесвіт 
Ейнштейна. Структурна організація Всесвіту. Еволюція і будова Галактики. Типи зірок. 
Сонячна система і Земля. 
 
Н.Е. 3.4. Біосфера і людина в історії науки і техніки 

Катастрофізм і еволюціонізм в біології. Катастрофи на Землі. Клітина. Генетична 
інформація. Синтетична теорія еволюції. Концепція самоорганізації. Людина як космічна 
істота. Наука і глобальні проблеми сучасності. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Агапова И.И. История экономических учений: Курс лекций. М.: Юрист, 2000. 
2. Виргинский B.C., Хотеенков В.Ф. Очерки истории науки и техники. М., 1993. 
3. Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П. Концепции современного естествознания. 

Калуга., 1997. 
4. Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания. Новосибирск, 1997. 
5. Дягилев Ф.М. Концепции современного естествознания. М., 1998. 
6. История мировой экономики. Учебник для вузов /Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. 

Марковой. М.: ЮНИТИ, 2001. 
7. История политико-правовых учений: Учеб. пособие для вузов /Под ред. проф. А.Н. 

Хорошилова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 
8. История политических и правовых учений. Учебник /Под ред. доктора 

юридических наук, профессора О.Э. Лейста. М.: ИКД «Зерцало-М», 2001. 
9. История политических и правовых учений: Хрестоматия /Под ред. О.Э. Лейста. М.: 

Городец, 2000. 
10. Концепции современного естествознания /Под ред. Самыгина СИ. Ростов-на-Дону, 

1997. 
11. Кузнецов В.И., Идлис Г.М., Гущина В.Н. Естествознание. М., 1996. 
12. Савиных В.П. Соломатин В.А. Оптико-электронные системы дистанционного 

зондирования. М., 1995. 
13. Чанышев А.А. История политических учений. Классическая западная традиция 

(античность - первая четверть XIX в.). - М.: Московский государственный институт 
международных отношений (университет) МИД РФ, «Российская политическая 
энциклопедия» (РОССПЭН), 2001. 

14. Юлов В.Ф. Концепции современного естествознания. Киров, 1997. 
15. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник. 3-е издание. М.: ИНФРА-

М, 2001. 
 

Дисципліни професійної та практичної підготовки 
Дисципліни нормативної частини 

 
ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ МІФОЛОГІЇ 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/3.1.1 
Курс – 1; семестр – 1; усього годин – 144; на тиждень – 3 год., (л/с), кредитів – 4. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: знання, отримані студентами при вивченні соціально-політичних, 
загальнонаукових дисциплін, а також отриманих у середніх навчальних закладах при 
вивченні спецкурсів „Людина і світ”, „Людина і суспільство” або „Суспільствознавство”. 
 Мета викладання дисципліни: розкрити зміст і сутність міфології як первісної 
форми світоглядного освоєння світу людиною; визначити передумови подальших 
світоглядних форм: релігії, філософії, науки, мистецтва та інших способів духовного і 
діяльно-предметного самоутвердження людини й суспільства; проаналізувати основні 



міфологічні теорії та концепції; дати загальну характеристику української міфології та 
демонології. 
 Завдання вивчення дисципліни: показати роль і значення міфології як 
перманентної субстанційної засади в розвитку людської культури і цивілізації; 
ознайомити студентів з особливостями становлення міфології як первісного типу 
світоглядного освоєння світу; звернути особливу увагу на міфологію та демонологію 
праукраїнців; виявити внутрішню динамічну структуру міфу (міфології); показати 
наявність міфологічних форм та елементів у всіх видах духовної та практичної діяльності 
людини, соціокультурного буття загалом; показати, що міфологія є специфічною 
реальністю, вузловим поняттям зв'язку космосу й історії; подати короткий нарис основних 
міфологічних концепцій. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: філософські концепції міфу, проблему специфіки міфічної символіки, а 
також співвідношення й закономірності розвитку усної та писемної мови через міф; 
наукові та філософські принципи інтерпретації міфології;  особливості поняття 
світогляду; поняття наявного та належного у світогляду; на основі чого формується 
світогляд  людини; специфіку світоглядного самовизначення людини;  особливості міфу 
як передумови історичних форм світогляду; особливості екзистенційно-життєвої 
детермінації людина-світ; 

розуміти: розуміти особливості функціонування міфу, його роль та значення у 
сучасному суспільстві, про значення міфу в історії людства і в різних культурних 
традиціях; смисл співвідношення біологічно-анатомічних й соціально-духовних чинників 
формування міфологічного мислення у людині, суть традиції філософського осмислення 
міфу, дискусії про характер змін, які відбуваються у міфі; розуміти роль міфу в розвитку 
цивілізації; 

уміти: оперувати категоріально-понятійним апаратом даного навчального 
елементу; аналізувати основні світоглядні проблеми людства; розрізняти основні 
концепції міфу; аналізувати подібні та відмінні риси вчень філософів різних епох; 
визначати особливості основних психоаналітичних теорій міфу; визначити роль міфології 
у формуванні християнства в Україні. 

Викладацький склад: Чорний Іван Павлович (лекції) – кандидат філософських 
наук, доцент кафедри філософії, Григорків Ірина Романівна (семінари) – кандидат 
філософських наук, асистент кафедри філософії. 

Методи навчання: лекції, семінари, групові та індивідуальні консультації, 
самостійна робота студента, самостійне опрацювання першоджерельної літератури, 
виконання ІНДЗ (реферати, доповіді, есе, таблиці, альбоми). 

Методи оцінювання: Поточне: термінологічний диктант; усне опитування, 
обговорення проблемних питань, тестові завдання, аналіз першоджерельної літератури, 
контрольна робота, оцінка за ІНДЗ(реферати, доповіді, есе, таблиці, альбоми). 
Підсумкове: іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Чорний І. Філософія як світоглядне знання. - Чернівці, 2005. 
2. Чорний І. Філософський аналіз міфології та релігійного символізму. - Чернівці, 

2007.  
3. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г. Філософія. – Чернівці: “Рута”, 2008. 

 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

МІФ І СВІТОГЛЯД 



 
Н.Е. 1.1. Світогляд та його структурно-онтологічні виміри 

Екзистенційно-житгєва детермінація світоглядної опозиції "людина - світ". Наявне 
і належне у світогляді. Основні проблеми світогляду: проблема життя і смерті, добра і зла, 
проблема смислу життя. Єдність онтогенезу та філогенезу в становленні світогляду 
Основні передумови становлення світоглядних форм. Світогляд, його структура і зміст. 
Особливості міфологічного світогляду. Релігія як форма духовного освоєння світу. 
Філософія як теоретичне осмислення світу. Мистецтво як творче перетворення світу. 
Наука як система об’єктивних знань. 

 
Н.Е. 1.2. Міф у структурі світоглядного самовизначення людини 

Міф як специфічна реальність і спосіб світоглядного самовизначення людини. Міф 
як передумова і джерело історичних форм світогляду: релігії, мистецтва, науки, філософії. 
Обрядові міфи. Міфи про походження: космологічні й антропологічні. Культові міфи. 
Есхатологічні міфи. 

 
Н.Е. 1.3. Міф і філософія античності 

Античний міф та його переосмислення в греко-римській філософії. Платонівська та 
евгемерична концепції міфу. Аристотелівська наука й занепад міфу. Міфологічний зміст 
філософії стоїків. Філософія неоплатонізму і кінець античного міфу. Міф та філософія 
античності. 

 
Н.Е. 1.4. Міфологія і християнська філософія та теологія 

Міфологія антична і християнська. Трансформація міфу про героя. 3. Християнство 
проти класичної міфології. Христос як Логос і культурний герой. Міфологічна символіка 
та її християнська інтерпретація. Християнство проти класичної міфології. Міфологія і 
християнська філософія та теологія

 
. 

Н.Е. 1.5. Міф у світоглядно-філософських настановах Відродження 
Міф у світоглядно-філософських настановах Відродження. Реставрація античного 

міфологічного символізму в культурі та філософії Відродження. Античний та ренесансний 
титанізм. Міф у структурі європейської алхімії та езотерики. Міфологічна символіка і 
містика 

 
Н.Е. 1.6. Міфологія та її інтерпретація у філософсько-культурологічній концепції 
романтизму 

Міфологія та її інтерпретація у філософсько-культурологічній концепції 
романтизму. Міфологія як джерело мистецтва і мета філософії. Філософія міфології 
Шеллінга. 3. Міф як криза прамоно-теїстичної релігії. Пранарод, прамова і прарелігія в 
міфологічній теорії Шеллінга. Неоромантична міфологізація історії та цивілізації в 
культурологічній концепції Шпенглера. Пранарод, прамова і прарелігія в міфологічній 
теорії Шеллінга. Неоромантична міфологізація історії та цивілізації Шпенглером. 
Міфологічна поезія, релігія та філософія. 

 
Н.Е. 1.7. Міф у філософії символічних форм Кассірера. 

Міф у системі символічної репрезентації світу. Міф як форма і настанова мислення. 
Міф як форма споглядання. Міф і відчуття спільності зі світом. Міф, жертовний культ і 
ототожнення людини з Богом. Міф у філософії символічних форм Кассірера. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

СТРУКТУРА МІФУ. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ЗМІСТ УКРАЇНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ 
 



Н.Е. 2.1. Паралогізм і логіка міфу в культурологічних теоріях Леві-Брюля і Леві-
Строса 

Учення Леві-Брюля про паралогізм первісного колективного мислення і 
неможливість логічного й наукового аналізу міфу. Закон містичної партиципації 
первісного колективного мислення. Зв'язок первісного мислення з моральною свідомістю. 
Структурно-лінгвістичний аналіз міфу Леві-Строса. Ідея тотожності ментальної структури 
розуму зі структурою фізичної реальності. Міф і бінарні опозиції. Мова і музика в 
структурі міфу. Міф як спосіб подолання суперечностей. 

 
Н.Е. 2.2. Ігрова концепція міфу в культурологічній концепції Гейзінги 
Загально-космічні, до соціальні й доміфологічні витоки гри. Надмірна енергетика (агон) у 
грі й динаміка міфу. Міф як ігрова фаза культури. 4. Подія як гра у структурі міфу. 5. 
Трансформація міфологічної поезії в релігію та філософію 
 
Н.Е. 2.3. Космос та історія в міфологічно-релігійних дослідженнях М.Еліаде 

Міф як поєднання-роз'єднання сакрального і профанного. Міф, ритуал і 
просторово-часові координати світу. Образ і символ Центра світу (Світове Дерево, Вісь 
Світу, Світова гора). Міфологічно-релігійні джерела алхімії. Бінарність світу і архетип 
андрогіна. Міф як заперечення філософії. Сакральне і профанне в міфі М.Еліаде. Міф, 
ритуал і просторово-часові координати світу. Міф як заперечення історії. Міф як 
реальність у теорії О.Лосева. Міфологічні витоки практичних і духовних способів 
освоєння світу. Роль античної міфології у формуванні греко-римської філософії. Античні 
міфологічно-космологічні уявлення і сучасна наука 

 
Н.Е. 2.4. Апофатично-герменевтична теорія міфу О.Лосєва 

Апофатично-герменевтична теорія міфу О.Лосєва. Теорія міфу О.Лосева. 
Психоаналітичні теорії міфів. Міф як реальність у теорії 0.Лосева. Міфологічні витоки 
практичного і духовного способів освоєння світу. Рудименти і ферменти міфу та його 
трансформація. Роль античної міфології в формуванні греко-римської філософії. 

 
Н.Е. 2.5. Психоаналітичні теорії міфів 

Міф у структурі вчення про несвідоме. Міф Фройда про батьковбивст-во і 
біологізація витоків культури. Міф та індивідуальне несвідоме в ученні Фройда. Міф і 
колективне несвідоме (архетипи) в ученні Юнга. Міфологічна символіка і глибинна 
структура душі. Отто Ранк та його міф про народження героя. "Феноменологія духу в 
казці" Юнга - Кереньї. Міфологічна символіка і символіка снів. Ідея тотожності 
міфологічних стадій еволюції свідомості та психологічних стадій у розвитку особистості. 
Міф і регресія особистості в транс персональній психології. 
 
Н.Е. 2.6. Постмодернізм і новітнє міфотворення 

Постмодернізм у контексті новітніх теорій міфу. Циклічність та інверсія міфу в 
філософії та естетиці постмодернізму. Синкретизм, алогізм та плюралізм як антитеза 
класичному мистецтву та філософії. Постмодернізм як новітній міф. Постмодернізм у 
контексті новітніх теорій міфу. Циклічність та інверсія міфу в філософії та естетиці 
постмодернізму. Синкретизм, алогізм та плюралізм як антитеза класичному мистецтву та 
філософії. Постмодернізм як новітній міф 
 
Н.Е. 2.7. Археологія та архітектоніка міфу 

Рослинні та тваринні культи в структурі міфу. Культ Великої Матері. Матір-
Природа та ідея Золотого Віку. Батьківський (чоловічий) архетип, символізм та культура. 
Міф та магія. Культ і ритуал як космічно-родовий знак. Знаки і символи в міфології та 
релігії. Онтологічно-екзистенційні засади міфологічного світотворення та 



світовідтворення. Природно-космічні передумови міфу. Материнський рід і материнський 
міф. Оповідь про народження (породження) світу. Герой як антагоніст Великої Матері й 
праобраз Батька. Батьківський рід і батьківський міф. Батьківський (чоловічий) архетип, 
символізм і культура. Радіальна і тангенціальна енергетика міфу. Динамічна структура 
міфологічного синкретизму. Природно-космічні передумови міфу. Рослинні і тваринні, 
материнські та батьківські міфи. Міф і структура Універсуму і людської постави. Культ 
Великої Матері. Матір-Природа та ідея Золотого Віку. Герой як антагоніст Великої Матері 
й праобраз Батька. 

 
Н.Е. 2.8. Магія, ритуал і знаково-символічна природа міфу 

Міф, магія і діалектика наявного і належного. Динамічна і тілесно-експресивна 
природа магії. Культ і ритуал як космічно-родовий знак ("гієрогліф"). Ритуал як 
прафеномен слова. Трансценденція і символізація Логосу-Слова і ерозія міфу. Міф і усна 
та писемна мова. 

 
Н.Е. 2.9. Індоєвропейські та праслов'янські витоки української міфології та 
демонології. Новітнє міфотворення в Україні 

Генетична та семантична єдність праіндоєвропеиської та української символіки та 
орнаментики. Етимологічні паралелі у ведичній, санскритській, давньо-слов'янській та 
українській мовах. Християнство і українська міфологія та демонологія. Міфологічно-
архетипна константа в українській ментальності та соціально-історичний інфантилізм 
українського народу. Етимологічні паралелі у ведичній, санскритській, давньослов'янській 
та українській мовах. Генетична та семантична єдність праіндоєвропеиської та української 
символіки та орнаментики. Етимологічні паралелі у ведичній, санскритській, 
давньослов'янській та українській мовах. Генетична та семантична єдність 
праіндоєвропеиської та української символіки та орнаментики. Фольклорні джерела як 
свідчення спільності індоєвропейської, давньослов'янської та української міфології та 
демонології. Християнство і українська міфологія і демонологія. Фольклорні джерела як 
свідчення спільності індоєвропейської, давньослов'янської та української міфології та 
демонології. Християнство і українська міфологія і демонологія. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Бирлайнд Ф. Параллельная мифология. - М., 1997.  
2. Білокобильський О.В. Від науки до міфу. Онтологічні дослідження. - Донецьк: 

Аспект, 2004.-201 с 
3. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії. Навчальний посібник. -

К., 1998. 
4. Зигуненко С.Н. Знаки и символы. - М., 2005.  
5. Історія філософії України. Підручник. - К., 1994.  
6. Кассирер 3. Философия символических форм. В 3-х т. - М., 2002.  
7. Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії: Навч. посібник, Львів, 2001.  
8. Кондзьолка В.В. Нариси з історія античної філософії. - Львів, 1993.  
9. Костомаров М. Слов'янська міфологія. - К., 1992.  
10. Лобок A.M. Антропология мифа. - Екатеринбург, 1997.  
11. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. - М., 1993. 
12. Марчук М.Г. Ціннісні потенції знання. - Чернівці, 2001.  
13. Мифы и легенды народов мира. / Под ред. И.Н.Лосева, О.Т.Кирсанова. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2004. - 320 с. 
14. Чорний І. Філософія як світоглядне знання. - Чернівці, 2005. 
15. Чорний І. Філософський аналіз міфології та релігійного символізму. - Чернівці, 

2007.  
16. Шевченко В.І. Концепції пізнання в українській філософії. Курс лекцій. - К.,1993.  



17. Шеллинг Ф.В.Введение в философию мифологии. //Сочинения. - М., 1998. 
18. Элиаде М. История веры и религиозных идей. В 3-х т. - М., 2001-2002. 
19. Элиаде М. Миф о вечном возвращении. - М., 2000. 
20. Юнг К.Г. Душа и миф. Шесть архетипов. - М., 1997. 

 
АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/3.1.2 
Курс – 1; семестр – 1,2; усього годин – 288; на тиждень – 4/4 год., (л/с); кредитів – 8. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: 6.020301/00/3.1.22. 

Мета викладання дисципліни: знайомство з основними передумовами 
зародження й особливостями філософської думки у стародавній Індії, стародавньому 
Китаї, ґрунтовне вивчення становлення та розвитку філософії у стародавній Греції – від 
перших натурфілософ шкіл до Сократа, Платона, Аристотеля, Епікура та неоплатоніків; 
виявлення логіки історико-філософського процесу в його найбільш важливій фазі – 
зародження, становлення й утвердження; з’ясування принципової відмінності між тим, 
чим була філософія стародавнього світу, і тим, як її трактують сьогодні. 
 Завдання вивчення дисципліни: дати цілісну картину становлення філософії та її 
перших кроків у Стародавній Греції та Римі періоду VII-VI ст. до н.є. - VІ ст. н.є.). Це 
пояснюється потребою в осмисленні широкого контексту формування 
західноєвропейської філософії, чому повинен посприяти аналіз процесу народження та 
розвитку античної філософії. Теоретичною основою такого аналізу є загальна концепція 
генези філософії з профілософії та наступні взаємозв’язки філософії з парафілософією (її 
культурним середовищем). 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
 знати: різноманітні форми людського досвіду і знання, природу мислення, 
співвідношення істини і заблудження, знання і віри, особливості функціонування знання у 
період Античної епохи, про системи релігійних, моральних і інтелектуальних цінностей, 
їх значення та вплив на формування духовної культури античного суспільства; знати не 
лише представників античної філософської думки та їх філософські погляди, а й уміти 
проаналізувати вплив цих ідей на  подальший розвиток філософії; поняття історії 
філософії, її предмет та особливості; методи історико-філософського дослідження; 
особливості Західної та Східної моделей філософії; етапи розвитку історії світової 
філософії. 
 розуміти: розуміти роль античної філософської спадщини для подальшого 
розвитку західноєвропейської філософської думки та науки в цілому; діалектику 
формування особистості, її свободи і відповідальності в античному суспільстві, 
своєрідність інтелектуального, морального і естетичного досвіду цієї епохи; причини 
виникнення та  
значення історико-філософських досліджень; значення гомерівського епосу для 
зародження передфілософських уявлень Ст. Греції ; значення творчості Гесіода та «семи 
мудреців» для зародження філософських уявлень Ст. Греції ; особливості об’єктивного 
ідеалізму Платона; значення філософії Платона для подальшого розвитку філософської 
думки;  історичне значення філософії скептицизму для розвитку наукового пізнання та 
філософії наступних віків. 
 уміти: визначати загальнокультурні контексти виникнення конкретних 
філософських традицій та способів філософствування; експлікувати значення та історію 
становлення найважливіших концептів античної філософії; визначати вплив 
найважливіших ідей античної філософської думки на сучасні філософські, 
культурологічні та соціально-політичні концепції; застосовувати свої власні ідеї чи 
підходи до питань, які вивчаються; оперувати категоріально-понятійним апаратом даного 
навчального елементу; володіти методикою наукового аналізу в контексті філософсько-



світоглядного, ціннісно-смислового визначення; застосовувати методи історико-
філософського аналізу; визначити відмінності Західної та Східної філософії 

Викладацький склад: Марчук Михайло Георгійович (лекції) – доктор 
філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, Радзиняк тетНа Іванівна 
(семінари) – асистент кафедри філософії. 

Методи навчання: лекційні заняття; семінарські заняття; самостійну роботу 
студентів; індивідуальні та групові консультації; додаткові види роботи студентів: 
написання та захист реферату, здійснення науково-пошукової роботи, написання твору-
роздуму на обрані теми, прочитання першоджерела та його критичний аналіз, виконання 
додаткового практичного завдання; обговорення доповідей, рефератів, підготовлених 
напередодні, відповідно до плану семінарського заняття. 

Методи оцінювання: Поточне: з метою поточного контролю знань, умінь і 
навичок студентів на семінарських заняттях викладач оцінює виступи студентів з 
доповідями з питань винесених на порядок денний, доповнення до основних доповідей, 
задані питання доповідачам, участь студентів у дискусійному обговоренні актуальних 
проблем даної теми, захист рефератів, науково-пошукових робіт, твори-роздуми 
студентів, критичний аналіз прочитаних першоджерел, відповіді на додаткові практичні 
завдання та тестові завдання, які студенти розв’язують на кожному семінарському занятті 
з теми семінару. Підсумкове: залік, іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

 
Змістовне наповнення: 

(І семестр) 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ПОНЯТТЯ ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ 
ТА РОЗВИТОК ПЕРЕДФІЛОСОФСЬКИХ УЯВЛЕНЬ 

 
НЕ 1.1. Історія філософії як наука та основні етапи її розвитку 

Поняття та предмет історії філософії. Методи історико-філософського аналізу. 
Західна та Східна моделі філософії. Історія філософії та філософія.  Історичні типи 
філософування. Сутність філософського мислення. Значення історико-філософського 
дослідження для розвитку філософської та наукової думки. Філософія у системі духовної 
культури людства. Специфіка історико- філософського знання та його науковий статус. 
Головні методологічні засади і принципи історико-філософського дослідження: а) поняття 
історико-філософської проблеми; б) філософський текст як об’єкт наукової інтерпретації; 
в) принцип історизму; г) принцип об’єктивності дослідження. 3. Періодизація історії 
світової філософії 
 
НЕ 1.2. Становлення філософської думки в Стародавній Греції 

Історичні умови формування філософії в Стародавній Греції. Міфологічні та 
передфілософські уявлення давніх греків як духовне джерело античної філософії. 
Елементи філософії у творах Гомера. Зародки філософської проблематики у творах 
Гесіода. Теологічні уявлення Гесіода. Перші грецькі мудреці та їх роль у становленні 
духовної культури Стародавньої Греції. Культурно-історичний простір античної 
цивілізації. Формування полісу та його значення в античній історії. Економічні та 
політичні обставини. Антична демократія. Релігійне життя греків. Грецька міфологія як 
духовний феномен. Орфізм та його міфічна концепція творення світу. Орфічний міф про 
Діоніса-Загрея. Філософські рефлексії орфіків і їх значення для подальшого розвитку 
філософії. Загальна характеристика соціокультурного середовища Стародавньої Грації 
(ХІІ-Х ст. до н.е.). Світоглядне значення гомерівського епосу. Зародки передфілософських 



уявлень в гомерівському епосі. Життя і творчість Гесіода. Етичні та теологічні уявлення 
Гесіода. Життєва мудрість «семи мудреців». 
 
НЕ. 1.3. Іонійська філософія 

Поняття та історичні умови формування іонійської філософії. Філософські та 
наукові погляди Фалеса. Вчення про апейрон Анаксимандра. Філософські та наукові 
погляди Анаксимена. Життя і творчість Геракліта. Вчення Геракліта про вогонь як 
першооснову всього сущого. Діалектика Геракліта. Психологія та гносеологія Геракліта. 
Етико-соціальні погляди Геракліта. Елементи міфології та ідеалізму в уявленнях 
Геракліта. Оцінка філософії Геракліта іншими філософами. Натурфілософські уявлення 
Фалеса. Первень світу у вченні Анаксимандра. Космологічні та космогонічні уявлення 
Анаксимандра. Основні уявлення про світ та його першооснову Анаксимена. Вчення 
Геракліта про субстанційний первень світу. Вчення про протилежності. Уявлення про 
душу та людину. Проблема свідомості та пізнання у філософії Геракліта. 
 
НЕ. 1.4. Італійська філософія. Піфагор і Піфагорійський союз 

Історичні умови формування італійської філософії. Загальні риси піфагореїзму. 
Піфагорійський союз. Періодизація піфагореїзму. Філософські погляди Піфагора. Життя і 
праці Філолая. Філософські уявлення Філолая. Життя і творчість Архіта. Наукові та 
філософські погляди Архіта. Ранні піфагорійці ( Алкмеон, Калліфон, Парменіск, Перкопс, 
Бронтін, Петрон). Середні піфагорійці (Евріт, Гікет, Екфант, Феодор, Менестор, Ксуф, 
Поліклет, Гіпподам). Пізні піфагорійці. Поняття «італійська філософія». Життя і творчість 
Піфагора. Уявлення Піфагора про гармонію світу як гармонію чисел. Математичні та 
філософські уявлення Гіппаса. Засновник середнього піфагореїзму Філолай: а) 
філософські уявлення; б) космологія та космогонія; в) гносеологічні погляди. 6. 
Філософські та наукові здобутки Архіта. 
 
НЕ. 1.5. Італійська філософія. Елейська школа 

Історичні передумови та духовні витоки елейської філософії. Ксенофан та його 
роль у становленні елейської школи. Філософські погляди Ксенофана. Філософські 
уявлення Парменіда. Шлях істини та шлях думки у вченні Парменіда. Діалектичне вчення 
Зенона Елейського. Апорії Зенона. Вчення Зенона – спроба логічного обґрунтування засад 
елейської філософії. Філософські погляди Меліса та узагальнений ним основний закон 
збереження буття. Історичне значення елейської філософської школи. Критика 
Ксенофаном буденних релігійних уявлень та зародки пантеїзму. Космологія та 
космогонія. Філософія та антропологія Ксенофана. Вчення Парменіда про буття та 
небуття, світ істинний та неістинний. Гносеологічні уявлення Парменіда. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ V СТ. ДО Н. Е. 
 
НЕ 2.1. Натурфілософські погляди Емпедокла та Анаксагора 

Історичні умови формування філософської думки Ст. Греції у 5 ст. до н.е. Вчення 
про чотири «корені» світу Емпедокла. Фази космічного циклу. Гносеологія Емпедокла. 
Вчення Анаксагора про гомеомерії. Принцип Анаксагора «все у всьому». Поняття Нус 
(світовий розум) та його значення у філософії Анаксагора. Гносеологічні уявлення та 
наукові ідеї Емпедокла. Гносеологічні та космологічні погляди Анаксагора. Місце 
філософії Анаксагора та Емпедокла у світовій філософії. Життя і творчість Емпедокла. 
Вчення Емпедокла про першооснови всього сущого. Космогонія та космологія Емпедокла. 
Вчення про душу та проблеми теорії пізнання. Життя і творчість Анаксагора. Вчення 
Анаксагора про гомеомерії. Принцип “все у всьому”. Поняття терміну “Нус” як розумної 
першопричини руху та змін. 



 
НЕ 2.2. Античний атомізм 

Історичні умови зародження класичної грецької філософії. Витоки та смисл 
античного атомізму. Левкіп. Вчення Демокріта про першооснови всього сущого. 
Космогонічні та космологічні погляди Демокріта. Детермінізм Демокріта. Психологія та 
гносеологія Демокріта. Проблема походження життя у Демокріта. Теорія відчуттів у 
філософії Демокріта. Етико-соціальні уявлення Демокріта (вчення про людину та  
суспільство, мораль і релігію). Джерела та історичні передумови формування античного 
атомізму. Життя і творчість Демокріта. Філософія Демокріта: а) вчення про буття і 
небуття; б) атоми і порожнеча, як першооснови світу та їх основні властивості. 
Космологія та космогонія Демокріта. Вчення Демокріта про душу. Теорія пізнання 
Демокріта: а) два види існування; б) два роди пізнання; в) співвідношення відчуття та 
мислення. 
 
НЕ 2.3. Філософські погляди софістів 

Софістика як явище культури та філософський напрямок. Основні філософські 
погляди Протагора: а) онтологічні принципи обґрунтування релятивізму; б) гносеологічні 
уявлення; в) принцип «людина-міра всіх речей». Філософські погляди старших софістів. 
Філософські уявлення молодших софістів. Здобутки софістів у галузі соціальних знань: 
держави, права, етнографії тощо. Дослідження у мовознавстві, риториці та еристиці. 
Історичні умови становлення філософії у другій половині V ст. до н. е. Життя і творчість 
Протагора. Філософія Протагора. Етичні та релігійні погляди Протагора. Філософські 
погляди Старших софістів: а) вчення Горгія; б) філософія Гіппія. Філософські погляди 
молодших софістів Алкідам, Фрасімакс, Каллікл, Крітій). 
 
НЕ 2.4. Сократ і сократичні школи 

Життя та діяльність Сократа. Філософія на шляху від космосу до людини. 
Соціально-етичні погляди Сократа. Філософські погляди кініків. Філософські уявлення 
кіренаїків. 
6.Філософія представників мегарської школи. Сократ як людина в “Апології Сократа” 
Платона та як учасник  діалогів. Сократ і формування моральної філософії. Життя і смерть 
Сократа. Філософія Сократа. Метод філософування. Етичні та естетичні погляди Сократа. 
Філософські погляди кініків (Анти сфен, Діоген). Філософські уявлення кіренаїків 
(Арістіпп, Феодор). Філософія представників мегарської школи (Евклід, Евбулід, 
Стільпон). 

 
(ІІ семестр) 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 
КЛАСИЧНА ГРЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ 

 
НЕ 1.1. Філософські погляди Платона 

Життя та творчість Платона. Теоретичні та історичні джерела творчості Платона. 
Становлення та розвиток вчення про ідеї. Від теорії ідей до космології. Теорія пізнання 
Платона. Діалектичне вчення Платона. Космологічні та космогонічні уявлення Платона. 
Вчення про душу. Вчення про ерос та естетика Платона. Етичне вчення Платона. 
Соціальна утопія Платона. Критика вчення про ідеї у діалогах «Парменід» і «Софіст». 
Фізичне вчення Платона викладене у діалозі «Тімей». Академія Платона. Платонізм і 
подальший розвиток світової філософії. Життя і творча спадщина Платона. Головні 
принципи філософії Платона: а) вчення про ідеї в діалогах «Гіппій Великий» та 
«Протагор»; б) ідеї і чуттєвий світ. 3. Теологічні уявлення Платона. Теорія пізнання 
Платона: а) проблема природи знання та критика сенсуалізму в діалозі «Теетет»; б) 
поняття анамнезису та ступені пізнання («Теетет», «Менон»); в) класифікація видів знання 



у творі «Держава». Діалектика Платона як метод теоретичного мислення («Федон», 
«Парменід»). Космологія та космогонія Платона. Вчення Платона про душу та людину 
(«Федон», «Федр»). Етика Платона. Естетичне вчення Платона. Вчення Платона про 
державу і суспільство у творах «Держава» та «Закони». 
 
НЕ 1.2. Філософія Арістотеля 

Життя і творчість Арістотеля. Основні положення «першої» філософіі Арістотеля. 
Вчення Арістотеля про форму та матерію. Фізика Арістотеля. Космологія та космогонія 
Арістотеля. Природничо-наукові погляди Арістотеля. Психологія Арістотеля. 
Гносеологічні погляди. Етичні  погляди Арістотеля. Соціально-політичні уявлення 
Арістотеля. Естетичні погляди Аристотеля. Телеологічне вчення Арістотеля. Логічне 
вчення Арістотеля.Перипатетівська школа та її представники (Теофраст, Евдем, 
Арістоксен, Дікеарх, Стратон, Андронік та ін.). Життєвий шлях Арістотеля. Метафізика 
Арістотеля: а) предмет «першої» філософії, поняття субстанції; б) вчення про сутнє і 
сутність; в) чотири причини буття; г) матерія і форма, можливість дійсність. Фізика 
Арістотеля та її головні наукові засади (трактат «Фізика»): а) вчення про світ; б) рух, 
простір, час; в) вчення про першодвигун та матеріальні першоелементи світу; г) 
космологічні ідеї. Психологічне вчення Арістотелята вчення про людину у трактаті «Про 
душу». Проблеми гносеології у філософії Арістотеля («Про душу», «Метафізика», 
«Топіка»). Етика Аристотеля («Етика Ні комаха», «Етика Евдема»). Естетичні погляди 
Аристотеля. Вчення про суспільство і державу у книзі «Політика». 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ЕЛЛІНІСТИЧНО-РИМСЬКА ФІЛОСОФІЯ 
 
НЕ 2.1. Філософські погляди Епікура та епікуреїзм 

Загальна характеристика епохи еллінізму та її духовних здобутків. Філософські 
погляди Епікура. Каноніка як вчення про критерії істини та правила пізнання. Фізика 
Епікура та основні принципи його натурфілософії. Етичне вчення Епікура. Проблема 
щастя у гедоністичних поглядах. Поема Тіта Лукреція Кара «Про природу речей» – 
енциклопедія римського епікуреїзму. Життя і творчість Епікура. «Сад» Епікура і його нові 
ідеали. Філософські погляди Епікура. Каноніка як вчення про критерії істини та правила 
пізнання. Фізика Епікура та основні принципи його натурфілософії. Дійсний смисл 
гедоністичної етики Епікура. Проблема свободи. 
 
НЕ. 2.2. Філософія стоїцизму 

Основні етапи розвитку стоїцизму. Філософські погляди раннього стоїцизму. 
Логіка та теорія пізнання стоїків. Фізика стоїків. Космологічне та космогонічне вчення 
стоїків. Психологія та теологія стоїцизму. Соціально-етичні погляди. Римський стоїцизм 
(Понецій і Посідоній). Натурфілософія та етика Сенеки. Філософські погляди Епіктета та 
Марка Аврелія.Людина і суспільство у філософії стоїків. Філософські роздуми Сенеки у 
творі «Моральний лист до Луцілія». Значення твору Марка Аврелія «Наодинці із собою». 
Трансформація світоглядних орієнтирів та особливості елліністичної філософії. 
Засновники і творці філософії стоїцизму (Зенон, Клеанф, Хрісіпп). Логіка і гносеологія 
стоїцизму. Фізика стоїків: а) конкретно-фізичний рівень; б) абстрактно-фізичний рівень; в) 
теолого-фізичний рівень. Космологічне та космогонічне вчення стоїків. Етичне вчення та 
вчення про душу. Теоретико-етичне надбання представників Середньої Стої (Боета, 
Понеція і Посідонія). Специфіка філософії пізнього стоїцизму (Сенека, Епіктет, Марк 
Аврелій). 
 
НЕ. 2.3. Філософія скептицизму 



Поняття та історія виникнення скептицизму. Філософські та етичні погляди 
Піррона. Аркесілай та його скептицизм. Вчення Карнеада про вірогідність суджень. Пізній 
пірронізм. Скептицизм Енесідема й Агріпи. Систематизатор античного скептицизму – 
Секст Емпірик. Історична оцінка античного скептицизму. Передумови виникнення 
античного скептицизму. Філософські та етичні погляди Піррона. Пробабілізм Аркесілая. 
Вчення Карнеада про вірогідність суджень. Енесідем та його тропи. Агріппа та 
поглиблення ідей скептицизму. Секс Емпірик та його емпіричний метод. 
 
НЕ 2.4. Філософські погляди представників еклектизму та неопіфагореїзму 

Поняття еклектизму. Вчення Філона із Ларріси. Філософські та суспільно-політичні 
погляди Цицерона. Неопіфагореїзм Псевдо-Архіта. Історичне значення еклектизму та 
неопіфагореїзму. Поняття еклектизму. Вчення Філона із Ларріси. Філософські погляди 
Цицерона та їх роль у становленні римської філософської думки. Неопіфагореїзм та його 
видатні представники (Аполлоній Тіанський, Плутарх, Гай, Альбін). 
 
НЕ 2.5. Релігійно-філософська думка пізньої античності 

Релігійно-філософські погляди Філона Олександрійського. Гностицизм як 
релігійно-філософська думка. Основні ідеї маніхейства. Олександрійсько-римська школа 
неоплатоніків. Сірійська школа неоплатлніків. Афінська школа неоплатоніків. Кінець 
античної філософії як живого і цілісного світовідчуття. Значення античної філософської 
спадщини. Релігійно-філософські погляди Філона Олександрійського. Гностицизм як 
релігійно-філософська думка. Основні ідеї маніхейства. Неоплатонізм - підсумок 
філософії античного світу (Плотін, Порфірій). Сірійська школа неоплатоніків (Ямвліх). 
Афінська школа неоплатоніків Плотін «Першооснови теології»). 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Античные теории языка и стиля. СПб., 1996. 
2. Антология мировой философии. В 4 т. Т. 1. 4. 1. М., 1969.  
3. Золотые стихи // пифагорейские золотые Стихи. М., 1995.  
4. Краткая философская энциклопедия. М., 1994.  
5. Мифологический словарь. М., 1985.  
6. Мифы народов мира. В 2 т. М., 1992.  
7. Римские стоики: Сенека, Эпитект, Марк Аврелий. М., 1995.  
8. Словарь античности / Пер. в нем. М., 1989.  
9. Философский энциклопедический словарь. М, 1983, 1997.  
10. Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989.  
11. Фрагменты ранних стоиков. Т. 1. Зенон и его учении / М., 1998.  
12. Хрестоматия по истории философии. Ч. 1. М., 1994.  
13. Хрестоматия по философии. Саратов, 1996.  
14. Хрестоматия по эллинистическо – римской философии. Свердловск, 1987.  
15. Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. 

М., 1991. 
 

ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 
Шифр дисципліни: 6.020301/00/3.1.3 
Курс – 1, семестр -2, усього годин – 144, на тиждень – 4 год., ( л/с), кредитів – 4. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: знання, отримані студентами при вивченні соціально-політичних, 
загальнонаукових дисциплін. 

 Мета викладання дисципліни: під час вивчення соціальної психології студент 
повинен засвоїти механізми та прийоми соціальної перцепції та способи психологічного 
впливу в процесі спілкування, визначати структуру особистості, розкривати систему ії 



установок та ставлень, знати структуру групи, динаміку групових процесів та прийоми 
створення сприятливого психологічного клімату, самостійно проводити соціально-
психологічне дослідження. 

 Завдання вивчення дисципліни: навчити студентів правильно оцінювати і 
прогнозувати розвиток суспільного життя, його непростих реалій і складних відносин; 
всесторонньо вивчити і осмислити інші суспільні явища, що дає можливість регулювати 
характер взаємодії, взаємовідносин і спілкування між людьми у всіх видах їхнього життя і 
діяльності, знімати напругу між ними, якщо вона виникає, стимулювати їх 
взаємодопомогу і співробітництво; прогнозування групових, політичних, національних та 
інших процесів у розвитку групи, колективу, держави і суспільства на основі врахування 
соціально-психологічних закономірностей. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: основи психології людини; провідні напрямки психологічних теорій 
особистості; відмінності між психічними процесами, станами, властивостями; визначення 
понять, закономірності та характеристики психологічних явищ, пояснити умови 
формування та розвитку пізнавальних процесів, фактори формування особистості та 
індивідуальних її особливостей; 

розуміти: 
уміти: оперувати основними категоріями психологічних знань; аналізувати 

різноманітні напрямки психологічних теорій; застосовувати теоретичні знання на 
практиці; систематизувати та аргументовано викладати набуті знання про певні соціально-
психологічні феномени; використовувати прийоми ефективного слухання, перцепції та 
психологічного впливу; створювати сприятливий соціально-психологічний клімат у 
групах та колективі; спостерігати, описати та проаналізувати будь-яке психічне явище, 
віднести його до певного компоненту структури психіки, пояснити його взаємозв'язок з 
іншими компонентами психіки; використання методів психології для вивчення психіки 
дітей і дорослих організовувати педагогічне спілкування в процесі навчання та виховання 
учнів у період практики, враховуючи вікові та індивідуальні їх особливості, активізувати 
розумовий їх розвиток та особистісні якості. 
 Викладацький склад: Поснова Тетяна Петрівна – ассистент кафедри прикладної 
психології. 

Методи навчання: лекції: навчальні, розвиваючі (за метою), академічні (за 
науковим рівнем); ввідні, поточні, заключно-узагальнюючі, установочні, оглядові, лекції-
консультації (за дидактичними завданнями); лекції-дискусії (за стилем викладу 
матеріалу); консультації: групові, індивідуальні; групові семінари: просемінар, семінар-
практикум, брейн-ринг, дискусія, диспут, ділова гра, бесіда; індивідуальні практичні 
завдання дослідницького характеру: тестування, опитування, інтерв’ю; підготовка 
індивідуальних доповідей на семінар, написання рефератів. 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, тести, доповіді, творчі 
завдання, аналіз статей, захист рефератів. Підсумкове: іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, наочність, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 
ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ 

 
Н.Е. 1.1 Предмет психології, її завдання та наукові принципи. Галузі психологічної 
науки 



Визначення психології як науки. Завдання психології на сучасному етапі розвитку 
суспільства. Принципи психології. Сучасна психологія та її місце в системі наук. 
Структура сучасної психології. Стан та розвиток галузей психологічної науки. Значення 
різних психологічних знань для людини. 
 
НЕ 1.2 Наукове психологічне дослідження: принципи, структура, ме-тоди 

Класифікація і характеристика методів психологічних досліджень. Структура 
психологічного дослідження. Принципи та етапи дослідження.  
 
НЕ 1.3. Виникнення та розвиток психіки. Психіка та свідомість 

Поняття про психіку. Виникнення і розвиток форм психічного відображення у 
тварин як результат еволюції матерії. Етапи еволюції психіки. Психіка тва-рин і людини. 
Культурно-історична концепція розвитку психіки людини (Л.С.Виготського). Виникнення 
і психологічна характеристика свідомості людини. Свідомість як форма відображення 
дійсності людиною. Стани свідо-мості. Свідомість і несвідоме. Самосвідомість.  
 
НЕ 1.4. Історія розвитку знань про психічне. Основні напрямки сучасної зарубіжної 
психології 

Періодизація історії психології. Психологія як наука про душу. Розвиток психології 
із стародавніх часів до середини 19 ст. Психологія як наука про поведінку. Психологія на 
сучасному етапі розвитку суспільства. Основні напрямки сучасної зарубіжної психології: 
біхевіоризм, психоаналіз, гуманістична психологія, гештальттеорія, описова та когнітивна 
психологія (основні положення).  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ПСИХОЛОГІЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ 
 
НЕ 2.1. Увага: поняття, види, основні характеристики, розвиток уваги 

Поняття про увагу та її значення в житті і діяльності людини. Дослід-ження уваги в 
психології. Фізіологічні основи уваги. Види уваги, їх психо-логічна характеристика, 
функції уваги. Причини мимовільної уваги. Власти-вості уваги.  
 
НЕ 2.2. Відчуття: класифікація, характеристика видів, основні властивості та 
характеристика відчуттів 

Поняття про відчуття. Фізіо-логічні основи відчуттів. Класифікація відчуттів, 
психологічна характеристи-ка їх видів. Загальні властивості і закономірності відчуттів. 
Пороги відчуттів. Розвиток відчуттів. Сенсорна ізоляція.  
 
НЕ 2.3. Сприймання: відчуття і сприймання, види сприймання та їх характеристика, 
принципи та ілюзії сприймання 

Поняття про сприймання. Відмінність сприймання від відчуттів. Сприймання як 
багатоетапна дія. Фізіологічні основи сприймання. Класифікація сприймань, психологічна 
характеристика їх видів. Принципи сприймання (за гештальт-психологією). Властивості 
сприймання. Індивідуальна різниця у сприйманні. Розвиток сприймання у дітей.  
 
НЕ 2.4. Пам’ять: види, характеристика процесів, теорії, мнемічні прийоми 
запам’ятовування 

Поняття про пам'ять, її значення. Фізіологічні основи пам'яті. Теорії пам'яті, їх 
характеристика. Види пам’яті. Процеси па-м’яті. Запам'ятовування і його різновиди. 
Умови ефективного запам'ято-вування. Збереження і забування. Боротьба із забуванням. 
Відтворення, його різновиди. Формування і розвиток пам'яті. Управління пам'яттю. 



Мнемотех-нічні прийоми запам’ятовування. Забування та його причини. Індивідуальні 
особливості пам’яті.  
НЕ 2.5. Мислення, мова та мовлення 

Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності. Соціальна природа 
мислення. Єдність мислення і мовлення. Мислення як діяльність і розв'язування 
мислительних задач. Форми мислення. Розумові дії та мислительні операції. Види 
мислення та його характеристики. Творче мислення йа умови його продуктивності. 
Розвиток мислення. Мова і мовлення. Мова і її функції. Мова як засіб спілку-вання і як 
інструмент мислення. Смисл і значення слова. Властивості мови. Історичний розвиток 
мовлення. Теорії мовлення. Класифікація видів мовле-ння. Афазії. Індивідуальні 
особливості мовлення.  
НЕ 2.6. Уява: види, механізми. Уява і творчість 

Поняття про уяву. Соціальна природа уяви. Зв'язок уяви з об'єктивною дійсністю. 
Фізіологічні основи процесів уяви. Види уяви. Механізми переробки уявлень в уявні 
образи. Уява творчість.  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3: 

ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІ ПРОЦЕСИ 
 
НЕ 3.1. Почуття та емоції. Емоційні стани 

Поняття про емоції і почуття та їх роль у практичній і пізнавальній діяльності. 
Функції емоцій. Теорії емоцій. Внутрішні зміни при емоційних реакціях. Основні емоційні 
стани та їх зовнішній вираз. Вищі почуття та їх види. Розвиток вищих почуттів. Почуття й 
особистість.  
 
НЕ 3.2. Воля 

Поняття про волю. Функції волі. Теорії волі. Довільні дії та їх особливості. Аналіз 
складної вольової дії. Фізіологічні та мотиваційні аспекти волі. Вольові якості 
особистості. Вольова регуляція поведінки. Фактори формування волі дитини.  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4: 

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 
 
НЕ 4.1. Мотивація 

Поняття про мотивацію, мотиви, потреби та мотиватори. Види потреб. Мотиваційна 
сфера людини. Ієрархія потреб та ієрархія мотивів. Теорії мотивації. Види мотивів 
діяльності й поведінки. Функції мотиву. Зв'язок цілей й мотивів діяльності. Спрямованість 
особистості. Інтереси, ідеали, переконання, установки, життєві цілі, ціннісні орієнтації.  
 
НЕ 4.2. Активність. Поведінка. Діяльність 

Співвідношення понять “активність”, “поведінка”, “діяльність”. Поняття про 
діяльність та її структуру. Класифікація дій. Психомоторна дія. Види діяльності. 
Закономірності формування вмінь і навичок. Місце навичок у структурі діяльності. 
Взаємодія навичок. Научіння та його категорії. Види поведінки.  
 
НЕ 4.3. Психологія спілкування 

Поняття про спілкування, його багатоплановий характер. Єдність спілкування і 
діяльності. Завдання та функції спілкування. Форми спілкування. Аспекти (сторони) 
спілкування. Структура спілкування. Етапи спілкування. Засоби спілкування. Види 
спілкування. Психологічні механізми міжособистісного сприйняття.  
 
НЕ 4.4. Психологічна характеристика особистості 



Загальне уявлення про особистість у психології. Поняття “людина”, “індивід”, 
індивідуаль-ність”, “особистість”. Структура особистості. Стійкість рис особистості. 
Поняття про Я-концепцію. Фактори, що впливають на формування Я-кон-цепції. Вплив Я-
концепції на навчання, поведінку й діяльність. Самооцінка і рівень домагань. Особистість 
як історичний етап розвитку людини і суспільства. Критерії сформованості особистості. 
Сучасні теорії особистості та їх класифікація. Характеристика основних теорій 
особистості.  
 
НЕ 4.5. Міжособистісні стосунки 

Поняття про міжособистісні стосунки. Спроби людини зрозуміти оточуючий світ. 
Поняття соціального впливу. Групи та їх класифікація. Колектив як вища форма розвитку 
групи. Структура групи. Поняття сумісності. Класифікація стосунків за М.М.Ободовим  
 
НЕ 4.6. Темперамент і особистість 

Поняття про темперамент. З історії вчень про темперамент. Типи темпераментів та їх 
психологічна характе-ристика. Основні теорії темпераменту. Фізіологічні характеристики 
темпераменту. Властивості темпераменту за Б.М.Тепловим. Врахування особливостей 
темпераментів у навчально-виховній роботі з дітьми.  
 
НЕ 4.7. ХарактерПоняття про характер 

Ступінь вираженості характеру. Характер і темперамент. Структура характеру. 
Поняття про динамічний стереотип. Людина як акцентуйована особистість. Акцентуйо-
вані особистості (за К.Леонгардом). Акцентуація характерів підлітків (за А.Є. Личко), 
типи акцентуацій та їх характеристика.Характер і практична діяльність. Формування та 
розвиток характеру. Самовиховання та проблема перевиховання характеру. 
 
НЕ 4.8. Здібності 

Поняття про здібності. Основні ознаки наявності здібностей. Види здібностей: 
загальні і спеціальні, розумові і практичні, учбові і творчі, здібності до спілкування. 
Погляди на природу здібностей. Біологічне та соціальне в здібностях. Задатки як природна 
передумова здібностей. Неоднозначність зв'язків задатків і здібностей. Рівні розвитку 
здібностей. Патологія здібностей. Вікові передумови розвитку здібностей. Здібності й 
особистість. Поняття про інтелект та його структуру. IQ. Тести вимірювання інтелекту.  

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Гальперин П.Я Введение в психологию. – М.,1976.  
2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М., 1986.  
3. Маклаков А.Г. Общая психология: Ученбник для вузов. – СПб.: Питер, 2003. – 

592 с  
4. Немов Р.С. Психология. – В 3 кн. – Кн.1. Общие основы психологии. – М.: 

Просвещение: Владос, 1995.  
5. Нечитайло В.Н. Общая психология. – Донецк: ООО «Лебедь», 1998.  
6. Основи загальної психології // За ред. акад. АПН України, проф. 

С.Д.Максименка. – К.: НПЦ Перспектива, 1998.  
7. Психологічний словник / За ред. В.І.Войтка. - К.: ВШ, 1982  
8. Психологія / За ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2000. – 558 с.  
9. Роменець В.А. Історія психології. – К.: Вища школа, 1978. 
10. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – В 2 томах. – М., 1989.  

 
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/3.1.4 
Курс - 1, семестр -2, усього годин - 108, на тиждень - 2, кредитів – 3. 



Обов’язкова. 
Попередні умови: знання отримані у середніх навчальних закладах при вивченні 
Всесвітньої історії. 
 Мета викладання дисципліни: формування у студентів світогляду, набуття і 
поглиблення знань студентів з всесвітньої історії та формування всебічно розвинутої та 
соціально-активної особистості, що включає в себе засвоєння студентами знань: основних 
епох в історії людства та їх хронологію; соціально-економічних, політичних, культурних 
процесів історичного розвитку людства, історичних подій та фактів, закономірностей 
зародження та розвитку держав і народів, діяльності видатних осіб, об'єднань, політичних 
партій, тощо. 
 Завдання вивчення дисципліни: привити уміння та навички аналізувати 
історичні процеси, події, факти, брати участь в дискусіях на суспільно-історичні теми; 
привити самостійні навики підходу до історичного минулого та реального сьогодення, 
користуватися історичними джерелами та довідковими матеріалами; сприяти засвоєнню 
студентами загальнолюдських цінностей, моралі, ідеалів гуманізму та демократії, 
формування в них історичної свідомості як основи всієї суспільної свідомості, своєї 
громадської позиції та ін. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: основні епохи в історії людства та їх хронологію; соціально-економічні, 
політичні, культурні процеси історичного розвитку людства в епоху Стародавнього світу, 
Середньовіччя, Нового та Новітнього часу; історичні події, процеси та факти; 
закономірності зародження та розвитку етносів і держав; діяльность осіб, об'єднань, 
політичних партій, тощо; 

розуміти: важливість загальнолюдських цінностей, моралі, ідеалів гуманізму та 
демократії у ході історичного розвитку та при формуванні історичної свідомості як основи 
всієї суспільної свідомості; особливості формування сучасної історико-політичної 
культури, своєї громадської позиції; 

уміти: аналізувати історичні процеси, події, факти; брати участь в дискусіях на 
суспільно-історичні теми; самостійно, творчо, пізнавально підходити до історичного 
минулого та реального сьогодення; користуватися історичними джерелами та 
довідковими матеріалами з всесвітньої історії, тощо. 

Викладацький склад: Стецюк Андрій Володимирович – кандидат політологічних 
наук, доцент кафедри міжнародних відносин. 

Методи навчання: лекційні та семінарські заняття, індивідуальні та групові 
консультації, тематичні дискусії, робота над ІНДЗ. 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, тестування, усне опитування, 
захист рефератів, оцінка за ІНДЗ; виконання студентами семінарських та залікових 
завдань, під час роботи над якими, студенти демонструють власне історичне та політичне 
мислення; розгорнуті і стислі усні відповіді, письмові роботи, доповіді, реферати, виступи 
в дискусіях тощо. При цьому враховується: розуміння студентами взаємозв'язків між 
подіями та процесами, уміння порівнювати, пояснювати, аналізувати, узагальнювати та 
критично оцінювати факти, події та процеси; самостійність мислення; використання 
різних джерел знань, з розумінням їх особливостей, умінням їх характеризувати і 
оцінювати; правильність і достатність добору історичних фактів для розв'язання 
поставлених викладачем завдань; чіткість і завершеність викладу; мовна грамотність. 
Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, політичні карти методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни: 

1. Балух В. О. Візантиністка Книги - XXI Навчальний посібник 2006 606 с 
2. Балух В. О., Возний І. П., Коцур В. П. Історичні Портрети Античності Та 



Середньовіччя. - Чернівці: Книги - XXI, 2007. - 504 с. 
3. Балух В. О., Коцур В. П.ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ. - Чернівці: Книги - 

XXI. 2005.-680 с 
4. Балух В.О.. Макар ЮЛ. Історія Стародавньої Греції. Чернівці, 2001. 
5. Війна за незалежність північноамериканських колоній Англії та утворення США. 

(Методичні рекомендації для студентів історичного факультету) /Укл. О.І.Сич. – 
Чернівці: Рута, 1996.-24 с. 

6. Сич O.I. Всесвітня історія (1918-1945 pp.). Навчальний посібник. - Чернівці. 2000. 
7. Тройн С, Федорак В. Всесвітня історія (1901-1914). Навчальний посібник. -

Чернівці. 1997. 
8. Троян С, Федорак В. Всесвітня історія (1914-1922/23). Навчальний посібник. -

Чернівці. 1998. 
9. Троян С, Федорак В. Всесвітня історія (1922/23 - 1945). Навчальний посібник. -

Чернівці. 1998. 
 

Змістове наповнення: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 
ПРАДАВНЯ ЕПОХА, СТАРОДАВНІЙ СВІТ ТА СЕРЕДНІ ВІКИ 

 
Н.Е. 1.1. Вступ 

Предмет і завдання курсу. Періодизація всесвітньої Історії. Актуальність вивчення 
всесвітньої історії, історичні джерела. Характеристика загальної літератури до курсу. 

 
Н.Е. 1.2. Первісна доба людства 

Періодизація історії первісного суспільства, його характерні риси. Етапи суспільної 
організації людства. Сутність і значення "неолітичної революції "- Причини розкладу 
первіснообщинного ладу. 

 
Н.Е. 1.3. Первісна доба людства (Первісне суспільство) (семінар) 

Періодизація історії первісного суспільства. Характерні риси первісного суспільства 
та етапи його еволюції. Сутність і значення "неолітичної революції". Причини розкладу 
первіснообщинного ладу. 
 
Н.Е. 1.4. Історія держав стародавнього Сходу 

Характерні риси формування та розвитку цивілізацій стародавнього Сходу. Розквіт і 
занепад Єгипетської держави. Держави Передньої Азії в давнину (Вавилон, Ассирія. 
Перське царство). Стародавня Індія (від Хараппської цивілізації до держави Гуптів). 
Китайські імперії Цінь і Хань. Сасанідська держава. 

 
Н.Е. 1.5. Історій античних держав 

Поняття античності. Античний поліс. Класичне рабство. Загальні тенденції розвитку 
стародавньої Греці в VIII - VI ст. до н.е. Причини та основні напрямки грецької 
колонізації. Спартанська держава та її" устрій. Стародавня Греція в класичний період 
своєї історії (V - IV ст. до н.е.). Виникнення та розвиток афінської демократії. 
Пелопоннеська війна. Встановлення македонської гегемонії в Греції. Створення імперії 
Олександра Македонського. Загальна характеристика еллінізму. Античний Рим (VI!! - V 
ст. до н. є.): його виникнення та рання історія. Римська республіка в У-ІІ ст. до н.е. 
Пунічні війни і встановлення римської гегемонії в Середземномор'ї. Реформи братів 
Гракхів. Криза Римської республіки в І ст. до н. є. Утворення Римської імперії (диктатура 
Юлія Цезаря, принципат Октавіана Августа). Римська імперія в період розквіту (І - II ст. 
н.е.). Виникнення християнства. Криза рабовласницького ладу. Занепад Римської імперії в 



ІІ-ІУ ст. н.е. Велике переселення народів. Падіння Західної Римської імперії. Утворення 
варварських королівств. Культурна спадщина античності. 

 
Н.Е. 1.6. Суспільно-політичний лад античних держав (семінар) 

Державний устрій Спарти і грецьких полісів. Виникнення та розвиток афінської 
демократії. Еволюція суспільно-політичного ладу стародавнього Риму (царський період, 
період Республіки, період Імперії). 
 
Н.Е. 1.7. Початковий період історії слов'ян (семінар) 

Проблема походження слов'ян в історіографії. Розселення східних, західних і 
південних слов'ян. Суспільний лад слов'ян. 
 
Н.Е.1.8. Загальна характеристика феодалізму та періодизація західноєвропейського 
середньовіччя 

Поняття середньовіччя та періодизація західноєвропейського середньовіччя. 
Загальна  характеристика феодалізму. Суть феодального ладу. Етапи розвитку 
західноєвропейського середньовіччя та їх особливості. 
 
Н.Е. 1.9. Хрестові походи та монгольські завоювання 

Причини та мета хрестових походів. Хрестові походи. Наслідки та значення 
хрестових походів. Монгольські завоювання на сході. Походи 30-40 рр. 13 ст. Доля 
монгольської імперії. 

 
Н.Е.1.10 Англія і Франція в 11-15 ст. 

Англія в XI - XV ст. Велика хартія вольностей і виникнення парламенту в Англії. 
Столітня війна. Франція в XI -XV ст. 

 
Н.Е. 1.11. Країни Сходу в середні віки 

Особливості розвитку країн Сходу в середні віки. Індія в VII -XVIII ст. Китай у III -
XVII ст. Японія в III - сер. XIX ст. Утворення Османської Імперії. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

МОДЕРНА ЕПОХА ТА ФОРМУВАННЯ ОСНОВ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 
 

Н.Е. 2.1. Утворення та розвиток Московської держави 
Русь в добу Середньовіччя. Утворення та піднесення Московської держави (XIV -XV 

ст.). Соціально-економічний та політичний розвиток Московської держави в XVI -XVII ст. 
 

Н.Е. 2.2. Доба відродження та гуманізм (Семінар) 
Сутність Відродження. Розвиток світської культури. Загальне поняття про гуманізм. 

Значення гуманізму. Політично-правові погляди Н.Макіавеллі. ЛІТЕРАТУРА №№ 54-71, 
268, 269. 

 
Н.Е. 2.3. Реформація та контрреформація в Європі (Семінар) 

Причини Реформації. Заснування лютеранської церкви і поширення лютеранської 
реформації. Кальвінізм і його сутність. Протидія католицизму Реформації. Орден єзуїтів. 
ЛІТЕРАТУРА №№ 71-78. 

 
Н.Е. 2.4. Революції XVI - XVI ст. Тридцятилітня війна 

Нідерландська революція: причини, хід, наслідки. Тридцятилітня війна в Європі: 
причини, хід, наслідки. Англія в І половині XVII ст. Причини революції. Англійська 
революція середини XVII ст. Державний переворот 1688 р. в Англії та його значення. 



 
Н.Е. 2.5. Розвиток та занепад абсолютизму в Європі (Семінар) 

Заміна станової монархії абсолютною. Характерні риси абсолютизму. 
Просвітницький абсолютизм і його національні особливості. Причини занепаду 
абсолютизму. 
 
Н.Е. 2.6. Велика Французька буржуазна революція кіпця XVIII ст. та наполеонівські 
війни. Віденський конгрес і створення Священного Союзу 

Причини та характер Великої французької революції Початок Великої французької 
революції. Події та перебіг основних періодів революції (1789-1799). Результати та 
значення Великої французької революції. Франція в роки консульства та імперії. 
Наполеонівські війни. Перебіг і значення війни 1812 р. Розгром Наполеонівської імперії в 
1813-1814 pp. Віденський конгрес і утворення "Священного союзу". 

 
Н.Е. 2.7. Російська імперія в XVIII - І половині ХІХ ст. 

Петро І. Утворення Російської імперії. Петро І. Соціально-економічний та 
політичний розвиток Російської імперії в XVIII ст. Російська імперія при Олександрі І та 
Миколі І. 

 
Н.Е. 2.8. Розвиток суспільно-політичної думки в країнах Європи та Північної 
Америки (Семінар) 

Політичні погляди Гоббса і Локка. Суспільно-політичні Ідеї Вольтера, Монтеск'є,- 
Дідро, Руссо, Маблї. Розвиток американської політичної думки (Б.Франклін, Т.Пейн, 
Т.Джефферсон, Дж.Адамс, Дж.МедІсон).  

 
Н.Е. 2.9. Війна за незалежність північноамериканських колоній Англії та утворення 
США (Семінар) 

Соціально-економічні та політичні причини війни за незалежність. «Декларація 
незалежності», її основні принципи та значення. Конституція США 1787 p. і Біль про 
права. Підсумки та історичне значення Американської революції. 
 
Н.Е. 2.10. Промисловий переворот і його соціальні наслідки. Загальна 
характеристика капіталізму та формування індустріальної цивілізації 

Загальна характеристика капіталістичного способу виробництва. Зародження 
капіталізму в Європі.. Причини та початок промислового перевороту в Англії. 
Промислова революція в Англії, її значення та соціальні наслідки. Промислові революції 
її передових країнах світу. Формування індустріальної цивілізації в Європі. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3: 

СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО СВІТУ (ІІ ПОЛОВИНА XIX — І ПОЛОВИНА XX 
СТ.) 

 
Н.Е. 3.1. Революції 1848-1849 pp. в Європі 

Революція та Друга республіка у Франції. Революції у Італії, Німеччині та Австро-
Угорщині: причини, мета, перебіг, наслідки. 

 
Н.Е. 3.2. Провідні ідеологічні течії XIX ст. (Семінар) 

А) ІДЕОЛОГІЯ ЛІБЕРАЛІЗМУ. Витоки європейського лібералізму. Англійський 
лібералізм. Французький лібералізм. Німецький лібералізм. Лібералізм у Росії. Б) 
ВИНИКНЕННЯ МАРКСИЗМУ. Теоретичні джерела та соціально історичні умови 
виникнення марксизму. Марксистське розуміння держави. Вчення про соціалістичну 
революцію та диктатуру пролетаріату. 



 
Н.Е. 3.3. Доба Рисорджіменто в Італії. Національне об'єднання Німеччини 

Доба Рісорджіменто в Італії. Австро-прусська війна 1866 р. Національне об'єднання 
Німеччини. Франко-прусська війна та проголошення Німецької імперії. 

 
Н.Е. 3.4. Утворення колоніальних імперій європейських держав. Революція "Мейдзі 
Ісін" 

Становлення та розвиток колоніальних імперій європейських країн. Революція 
"Мейдзи Ісін" в Японії. 

 
Н.Е. 3.5. Провідні країни Заходу в II половині XIX – на початку XX ст. 

Громадянська війна та Реконструкція в США. Соціально-економічний розвиток 
США в останній третині XIX - на початку XX ст. Німеччина 8 період канцлерства 
О.Бісмарка. Німеччина наприкінці XIX - поч. XX ст. Франція в 50-60-х рр.. ХІХ ст. 
Франція в 70-90-х pp. XIX ст. - на поч.. XX ст.. Великобританія в II половині XIX - на поч. 
XX ст. 

 
Н.Е. 3.6. Російська імперія у II половині XIX - на початку XX ст. (Семінар) 

Кримська війна 1853-1856 pp.: причини, хід, наслідки та значення. Відміна 
кріпосного права і реформи 60-70-х років: причини, хід, значення. Боротьба за відміну 
обмежувальних умов Паризького трактату. Східна криза 1875-1878 років І Росія. 
Соціально-економічний і політичний розвиток Російської імперії наприкінці ХІХ - на 
початку XX ст.. Російсько-японська війна 1904-1905 pp.: причини, хід, наслідки. 
Революція 1905-1907 pp. : причини, перебіг, наслідки. Створення Державної Думи. 
Реформи в Росії напередодні Першої світової війни.  

 
Н.Е. 3.7. Соціально-економічний та політичний розвиток народів Південно-Східної 
Європи у П половині XIX - на початку XX століття (Семінар) 

Соціально-економічне і політичне становище народів Балканського півострова в 540-
70-х роках XIX ст. Національно-визвольна боротьба слов'янських народів Оттоманської 
імперії в період Східної кризи 1875-1878 pp. Рішення Берлінського конгресу та його 
значення для південнослов'янських народів. Соціально-економічний та політичний 
розвиток народів Південно-східної Європи в 80-х pp. XIX — на початку XX ст. Балканські 
війни початку XX ст. та їх наслідки. 

 
Н.Е. 3.8. Перша світова війна 

Походження та початок Першої світової війни. Воєнні дії на фронтах першої світової 
війни та становище воюючих країн. Підсумки, наслідки та значення Перини світової 
війни. 

 
Н.Е. 3.9. Версальсько-вашингтонська система (Семінар) 

Дві програми післявоєнного устрою світу: Декрет про мир В.1. Леніна і "14 пунктів" 
мирного врегулювання президента США В.Вільсона. Плани і наміри держав-переможниць 
після закінчення першої світової війни. Дипломатична боротьба на Паризькій мирній 
конференції. Умови Версальського договору. Створення Ліги Націй. Зміст і характер 
мирних договорів з союзниками Німеччини /Австрією. Угорщиною, Болгарією. 
Вашингтонська конференція та її результати і рішення. Генуезька конференція та 
Рапалльський договір. Значення і протиріччя Версальсько-Вашингтонської системи. 

 
Н.Е. 3.10. Провідні країни світу в міжвоєнний період 

Революції та реформи в країнах Європи після Першої світової війни. Листопадова 
революція в Німеччині та створення Веймарської Республіки. Німеччина в 1924 - 1933 pp. 



та в період нацистської диктатури. Великобританія в 1918 - 1939 pp. Франція в 1918-1939. 
Народний фронт у Франції та його значення. США в роки стабілізації та "великої депресії. 
"Новий курс" Ф.Рузвельта, його цілі, етапи та результати. Соціально-економічний і 
політичний розвиток Італії у міжвоєнний період. Соціально-економічний та політичний 
розвиток Японії у міжвоєнний період. Жовтнева революція та громадянська війна в Росії. 
Утворення СРСР. Суспільно-політичний, економічний і культурний розвиток Радянської 
держави (Х.1917 - VI, 1941 pp.). 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4: 

ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ СУЧАСНОГО СВІТУ (XX - ПОЧ. XXI СТ.) 
 

Н.Е. 4.1. Соціально-економічний та політичний розвиток країн Азії і Африки і а 
Південної Америки в міжвоєнний період  

Революційний і національно-визвольний рух в країнах Азії після Першої світової 
війни. Революційні й національно-визвольні змагання в країнах Азії і Африки у 20 30-х 
роках. Соціально-економічне та політичне становище країн Південної Америки після 
Першої світової війни. Особливості розвитку країн Південної Америки у міжвоєнний 
період. 

 
Н.Е. 4.2. Міжнародні відносини в 1924-1939 pp. (Семінар) 

Рурський конфлікт і політична ситуація в Європі. План Дауеса в контексті 
міжнародних відносин 20-х pp. Локарнська конференція та її значення. Проблема 
роззброєння. Світова економічна криза і загострення міжнародних ВІДНОСНІЇ. Початок 
розпаду Версальсько-Вашинготонської системи. Зовнішня політика фашистських держав. 
Утворення германо-японо-італійського агресивного блоку. Політика "умиротворення" 
західних держав, ЇЇ сутність і наслідки. Боротьба за створення системи колективної 
безпеки в 30-і роки. Мюнхенська угода та її наслідки. Загострення міжнародної 
обстановки в 1939р. Англо-франко-радянські переговори та причини їх зриву. Радянсько-
германський договір про ненапад і його значення. 

 
H.E. 4.3. Економічне та політичне становище країн Центральної та Південно-Східної 
Європи в міжвоєнний період 

Революційні події 1918-1920-х років. Політичний устрій країн Центральної та 
Південно-Східної Європи в міжвоєнний період. Економічний розвиток і суспільно-
політична боротьба в країнах Центральної та Південно-Східної Європи в міжвоєнний 
період. 

 
Н.Е. 4.4. Комуністичний рух у 1919-1943 pp. (Семінар) 

Криза  і  розкол  у  соціалістичному  русі.  Утворення Комуністичного 
Інтернаціоналу, його програма і діяльність в 1939-1923 pp. Особливості комуністичного 
руху в період стабілізації (1924-1929 pp.). Політика Комінтерну в 30-х pp., причини 
припинення його діяльності та історичне значення 

 
Н.Е. 4.5. Ідеологія та практика фашизму (Семінар) 

Соціально-економічні та політичні передумови виникненню фашизму. Ідейні витоки 
фашизму. Соціальна база фашистських рухів і режимів. Організація фашистських рухів, її 
тактика і стиль діяльності. Масова психологія фашизму, його позиція щодо держави, 
церкви Й релігії, нації, демократії, молоді, моралі. Місце фашизму в історії XX століття. 
 
Н.Е. 4.6. Робітничий та соціалістичний рухи в міжвоєнний період (Семінар) 

Робітничий рух після Першої світової війни (1919-1923 pp.): цілі та вимоги, форми 
боротьби, результати. Консолідація соціал-реформістських сил і створення Робітничого 



Соціалістичного Інтернаціоналу. Особливості розвитку робітничого, соціалістичного руху 
в період стабілізації (1924-1929рр.). Соціально-політичні наслідки світової економічної 
кризи  1929-1933 pp. для робітничого руху. Політика РСІ в 30-х pp. 
 
Н.Е. 4.7. Друга світова війна (Семінар) 

Причини та характер Другої світової війни. Основні етапи війни та їх 
характеристика. Колабораціонізм і рух Опору. Формування антигітлерівської коаліції та 
проблема другого фронту в міжсоюзницьких відносинах. Завершальний період Другої 
світової війни. Підсумки та значення Другої світової війни. 
 
Н.Е. 4.8. Причини та етапи "холодної війни" 

Причини „холодної війни." Етапи "холодної війни". Проблема локальних конфліктів 
у політиці наддержав. 

 
Н.Е. 4.9. Країни Заходу в другі половині XX – на початку XXI ст.  

Країни Заходу у 1945 - на початку XXI ст.: США, Великобританія. ФРН, НДР, 
Франція, Італія, Іспанія, Австрія. Об'єднання Німеччини наприкінці 80-гюч. 90-х pp. та її 
соціально-економічний і політичний розвиток наприкінці XX - на початку XXI ст. 

 
Н.Е. 4.10. Утворення світової системи соціалізму. Країни Центральної та Південно-
Східної Європи в 1945-1990 pp. 

Утворення та етапи розвитку світової системи соціалізму. Країни Центральної та 
Південно-Східної Європи в 1945 - 1990-х pp. Розпад світової системи соціалізму. 

 
Н.Е. 4.11. Основні етапи розвитку СРСР у 1945-1991 pp. Розвал Радянського Союзу та 
його наслідки  

Основні періоди розвитку СРСР у 1945 - 1991 pp. Розвал СРСР та його наслідки. 
 

Н.Е. 4.22. Японія та Китай у другій половині XX ст. 
Китай у другій половині XX ст. Японія у другій половині XX с г. 
 

Н.Е. 4.23. Основні тенденції світового розвитку на сучасному етапі 
Інтеграційні процеси у світі (Західна Європа, Північна Америка, Азіатсько-

Тихоокеанський регіон). ООН на сучасному етапі: проблеми і перспективи. Етапи, 
досягнення та наслідки науково-технічної революції. Основні тенденції розвитку 
людського суспільства наприкінці XX ст. Перехід до постіндустріальної цивілізації. 
Проблема кризи сучасної цивілізації. 
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1. Андреев И.Л. Происхождение человека й общества. - М., 1988. 
2. Античная Греция /Под ред. Голубцовой Е.С. й др. В 2-х т. - М., 1983. 
3. Балух В.О., Макар Ю.І. Історія Стародавньої Греції. -Чернівці, 2001. 
4. Верт Н. История Советского государства. 1900-1991. - М, 1992. 
5. Всемирная история: В 24-х томах /А.Н.Бадак, И.Е.Войнич. Н.М.Волчек й др. - Минск. 

1995. 
6. Всемирная история: Учебник для вузов /Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н.Марковой. - М, 

1997. 
7. Грушевський М. Ілюстрована історія України. - Київ-Львів, 1913. 
8. История Европы. Т.1. Древня Европа. - М.: Наука 1988. 
9. История новейшего времени стран Европы и Америки.1918 - 1945 / Под ред. 
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10. История нового времени/ Р.Ю.Виппер. И.П.Реверсов, А.С.Трачевский. - М., 1995. 



11. Колобова К.М., Глускина Л.М. Очерки истории древней Греции. - М, 1988. 
12. Новая история стран Европы и Америки. Первый период / Под ред. Е.Е.Юровской и 

И.М.Кривогуза. -М., 1997. 
13. Новейшая история зарубежных стран: Европа й Америка. 1 917-1945.-М., 1989. 
14. Новиков СВ., Маныкин А.С, Дмитриева О.В. Всеобщая история. Справочник студента. 

- М, 2000. 
15. Семенов Ю.И. На заре человеческой истории. - М., 1989. 
16. Сич O.I. Всесвітня історія (1918-1945 pp.). Навчальний посібник. - Чернівці. 2000. 
17. Тройн С, Федорак В. Всесвітня історія (1901-1914). Навчальний посібник. -Чернівці. 

1997. 
18. Троян С, Федорак В. Всесвітня історія (1914-1922/23). Навчальний посібник. -Чернівці. 

1998. 
19. Троян С, Федорак В. Всесвітня історія (1922/23 - 1945). Навчальний посібник. -
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ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ В УКРАЇНІ 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/3.1.3 
Курс – 2, семестр – 3, усього годин – 108, на тиждень – 2 год., (л/с); кредитів – 3. 
Обов’язкова 
Попередні умови: знання, отримані студентами при вивченні соціально-політичних, 
загальнонаукових дисциплін, а також отриманих у середніх навчальних закладах при 
вивченні української літератури та історії України. 
 Мета викладання дисципліни: дати виклад історії зародження, формування і 
розвитку української філософської думки як: невід’ємного елемента духовної культури 
народу; способу осмислення соціально-економічних та духовно-культурних процесів у 
відповідну історичну епоху; засобу формування провідної верстви народу та української 
національної ідеї. 

Завдання вивчення дисципліни: розкрити проблему визначення філософії в 
Україні, її роль у формуванні національної свідомості; визначити місце філософської 
думки в системі світоглядних настанов українського народу (міфологія, демонологія, 
християнство); розкрити взаємозв’язок філософської думки з іншими національними 
традиціями і цінностями – морально-етичними, педагогічними, естетичними; показати 
розвиток української філософської думки в контексті європейських філософських 
традицій, шкіл і напрямів; виробити у студентів уміння оцінювати й характеризувати (з 
позицій української філософії) відповідні історичні події та постаті; окреслити історико-
філософський процес на теренах України; з’ясувати характерні риси, спрямування 
української філософської думки; визначити основну проблематику вітчизняної 
філософської думки в контексті світової філософії; вказати на роль української 
філософської думки в творенні національної ідеї та самовизначення українців як нації. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: історико-культурні передумови зародження філософської думки на 
українських теренах; передумови, зміст і напрями функціонування гуманістичної 
філософії в Україні; основний зміст діяльності православних навчальних закладів в 
Україні, зокрема, Києво-Могилянської академії; основні віхи життя і творчості 
Г.Сковороди; розуміти спрямованість його філософських пошуків; основні напрями 
поширення просвітницької філософії в Україні; найважливіші висновки філософії 
П.Юркевича та інших представників Київської релігійно-філософської школи; ключові 
моменти діяльності кирило-мефодіївців; ідейні передумови формування концепції 
О.Потебні; причини зародження громадівського руху; основні напрями розвитку 
академічної філософії в Україні; визначальні вчення діячів української культури 
означеного періоду; основні філософські концепції представників української діаспори; 



історичні події, що супроводжували розвиток філософії в УРСР; основні тенденції 
розвитку філософської думки в сучасній Україні; 

розуміти: основний зміст вчення П.Юркевича про ідею, свідомість, серце; основні 
положення цих вчень; особливості ідеологічної заангажованості тодішньої філософської 
думки; сутність соціально-політичних поглядів українсько-польських мислителів того 
часу; особливості різних історико-філософських впливів в структурі курсів лекцій 
професорів академії; 

уміти: виокремлювати основні періоди розвитку української філософії, аналізувати 
зміст історико-філософського процесу в Україні; робити власні висновки з досліджень 
природи української філософії; виявляти своєрідність української інтелектуальної традиції 
на фоні культурно-цивілізаційних впливів; аналізувати соціально-політичні погляди 
українсько-польських мислителів того часу; вирізняти різні історико-філософські впливи 
в структурі курсів лекцій професорів академії; розрізняти провідні ідеї українських 
просвітників і зіставляти їх із західноєвропейськими аналогами; аналізувати їх 
національно спрямовані ідеї; виявляти її найістотніші риси; аналізувати основні проблеми 
суспільно-політичних вчень М.Драгоманова та І.Франка; порівнювати їх ідеї і виявляти 
актуальність їх висновків для сучасної української культури; аналізувати перспективи її 
розвитку 

Викладацький склад: Рошкулець Роман Георгійович– кандидат філософських 
наук, доцент кафедри філософії. 

Методи навчання: лекції, групові та індивідуальні консультації, самостійне 
читання студентами першоджерельної літератури, самостійна робота студентів, дискусії. 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, усне опитування, захист 
рефератів, аналіз першоджерельної літератури, тестування. Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Огородник В.В., Чорний І.П., Бродецький О.Є. Основні риси та проблематика 
філософії Відродження. – Чернівці, 2000. 

2. Чорний І. П., Рошкулець Р. Г., Турко О. В. Історія філософії в Україні. Чернівці: 
Рута, 2003. 

3. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г. Філософія. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 
2008. 
 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ ДО XIХ СТ. 
 
Н.Е. 1.1. Предмет, метод і значення історії української філософії 

Історія української філософії як чинник розвитку національної самосвідомості та 
культури. Основні методологічні засади аналізу історико-філософського процесу в 
Україні. Історія філософської думки в Україні як складник загального українознавства. 
Філософія в Україні та українська філософія. Проблема періодизації історико-
філософського процесу в Україні. Історія філософської думки в Україні в контексті 
європейських філософських традицій. 
 
Н.Е. 1.2. Філософська думка в культурі Київської Русі 

Міфологія та демонологія давніх слов’ян-українців. Цивілізаційні передумови 
формування філософської думки Русі-України. Християнство як основний чинник 
становлення філософської думки Київській Русі. Онтологічні та натурфілософські 
уявлення діячів культури Київської Русі. „Руська Правда” Ярослава Мудрого як пам’ятка 



звичаєвого і природного права. „Повчання” Володимира Мономаха та його морально-
етичний зміст. Загальні особливості світоглядно-філософських настанов у культурі 
Київської Русі. 
 
Н.Е. 1.3. Гуманістичні та реформаційні ідеї у філософські думці України (кінець 15 – 
початок 17 ст.) 

Соціально-культурна ситуація в Україні в кінці 15 ст. Особливості поширення 
ренесансних ідей. Вплив ідей неоплатонізму, ісихазму та „Ареопагітиків” на формування 
української світоглядно-філософської культури. Українсько-європейський контекст 
гуманістичних ідей Ю.Дрогобича, П.Русина, Ст.Оріховського та ін. Духовно-культурна 
роль і значення філософських ідей діячів Острозького культурно-освітнього центру. 
Філософія („любомудріє”) як реалізація любові до Бога. Роль полемістів в утвердженні 
самобутності українського християнства. Іван Вишенський та його орієнтація на 
візантійські й давньоруські традиції. 
 
Н.Е. 1.4. Православні братства та їх роль у розвитку філософської думки в Україні. 
Києво-Могилянська академія як осередок професійної філософії. 

Православні братства і колегії та поширення ними філософських ідей, захист ними 
духовних цінностей українського народу. Києво-Могилянська академія як центр 
професійної філософії. Зв’язок філософських курсів Академії з досягненнями 
європейської філософії. Натурфілософська проблематика у філософських курсах 
професорів Академії. Логіка і теорія пізнання в академічних курсах. Висвітлення сутності 
людини та історії. Морально-етична та релігійна проблематика. 
 
Н.Е. 1.5. Філософія Григорія Сковороди 

Життєвий і творчий шлях Григорія Сковороди. Особливості філософської та 
життєвої позиції. Сковорода як український рапсод. Визначальні принципи філософського 
вчення. Учення про дві натури. Учення про три світи. Біблія як символічний світ. 
Біблійно-міфологічна символіка і герменевтика Г.Сковороди. Самопізнання як 
богопізнання. Концепція природовідповідної праці. Філософія серця. Місце філософії в 
досягненні щастя. Значення філософії Г.Сковороди в розвитку світоглядних та 
гуманістичних ідей в українській культурі. 

 
Н.Е. 1.6. Просвітницькі та романтичні ідеї у філософській думці України (кінець 18 
ст. – перша чверть 19 ст.) 

Філософська культура України кінця 18 – першої чверті 19 ст. Основні джерела 
поширення ідей французького та німецького Просвітництва. Енциклопедична філософія 
Якова Козельського. Ідеї французької та німецької філософії у вченні Я.Козельського. 
Теорія природного права та договірного походження держави. Основний зміст 
філософських та правничих ідей у творах та університетських курсах П.Лодія. Роль 
представників німецької філософії (Й.Б.Шад) в поширенні філософських ідей. Роль 
М.Гоголя в утвердженні філософсько-романтичних ідей в Україні. 
 
Н.Е. 1.7. Київська релігійно-філософська школа та її найвидатніші представники 

Основні передумови і принципи формування Київської релігійно-філософської 
школи. Поширення ідей філософії І.Канта і Ф.Шеллінга в Київській школі. Роль філософії 
в житті суспільства в Й.Міхневича. Співвідношення філософії та релігії. Вплив німецької 
класичної філософії на творчість О.Новицького та С.Гогоцького. Основні ідеї філософії 
П.Юркевича: дух і свідомість; учення про ідею; особливості процесу пізнання; філософія 
серця. Знання і віра як запорука духовного поступу. 
 



Н.Е. 1.8. Кирило-Мефодіївське товариство і розробка філософії української 
національної ідеї 

Соціально-економічні та духовно-культурні передумови формування філософії 
національної ідеї в європейських країнах. Світоглядно-культурне спрямування діяльності 
Кирило-Мефодіївського товариства: загальнослов’янська та українська ідея. 
М.Максимович про роль і функцію філософії. Вплив ідей М.Максимовича на формування 
діяльності Кирило-Мефодіївського товариства. М.Костомаров та його „Книга буття 
українського народу”. „Дві російські народності”. „Україноцентричність” ідей П.Куліша. 
Творчість Т.Шевченка як „філософія трагедії” українського народу. 
 
Н.Е. 1.9. Філософсько-лінгвістичне вчення О.Потебні 

Вплив ідей Кирило-Мефодіївського товариства на формування світогляду й 
наукових інтересів О.Потебні. Проблема історії та філософії мови. Мова як діяльність 
духу. О.Потебня і німецька філософсько-лінгвістична школа (В.Гумбольдт, Г.Штайналь та 
ін.). Учення О.Потебні про зовнішню і внутрішню форму слова. Мова як ознака єдності 
народу і вираження національної свідомості. 
 
Н.Е. 1.10. Соціально-філософські погляди представників громадівського руху 

Соціально-історичний зміст громадівського руху в Україні. Основні ідеї соціальної 
філософії М.Драгоманова. Просвітницьке спрямування і морально-етична проблематика 
соціальної філософії М.Драгоманова. Ідея громадівського соціалізму. Історіософія 
М.Драгоманова. „Молода Україна”. Історіософські ідей Т.Зіньківського. Екзистенційно-
художній характер філософських пошуків І.Франка. Етико-антропологічне розуміння 
філософських проблем. Проблема героя, особистості і народу. Ідея суспільного поступу. 
Співвідношення свідомого і несвідомого в поетичній творчості. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ФІЛОСОФІЯ В УКРАЇНІ КІНЦЯ ХІХ – ХХ СТ. 
 

Н.Е. 2.1. Академічна філософія в Україні (кінець 19 – початок 20 ст.) 
Особливості розвитку академічної філософії в Україні. Вплив європейського 

позитивізму. В.Лесевич: від неокантіанства до емпіріокритицизму. „Панпсихізм” 
О.Козлова. „Синехологічний спіритуалізм” О.Гілярова. Неокантіанство Г.Челпанова. 
Філософія і теорія пізнання М.Грота. Психологізація філософії в творчості 
В.Зеньківського. Релігійно-теїстичні тенденції в академічній філософії в Україні. 
 
Н.Е. 2.2. Філософські ідеї у творчості діячів української культури початку 20 ст. 

Особливості соціально-економічної та духовної ситуації в Україні в перші 
десятиліття 20 ст. І.Франко про завдання нової української молоді. Науково-філософський 
ідеалізм Б.Кістяківського. Соціологічні погляди Б.Кістяківського. Проблема 
національного і політичного самовизначення України. Антропокосмізм В.Вернадського. 
Суспільно-політична позиція В.Вернадського. Історіософська концепція М.Грушевського. 
Держава чи народ? Морально-етичні засади „конкордизму” В.Винниченка. 
 
Н.Е. 2.3. Соціально-філософські та культурологічні ідеї у творчості представників 
української діаспори 

Соціальний і культурний феномен української діаспори. Професійна філософія в 
українській діаспорі. Д.Чижевський про роль філософії в самоусвідомленні народу. 
Філософія та особливості української ментальності. Особливості філософії 
О.Кульчицького. Етно-психологічні та культуротворчі чинники формування української 
людини. „Українська душа” М.Шлемкевича. Інтегральний націоналізм Д.Донцова. 
Держава і нація в історіософській концепції В.Липинського. 



 
Н.Е. 2.4. Роль і функції марксистської філософії в Україні в радянський період 

Атеїстична й антинаціональна спрямованість марксистської філософії в СРСР. 
Філософія як ідеологія й апологетика політичного режиму. Згубна роль офіційної 
філософії в долі української культури та її діячів у 20-х – 30-х роках 20 ст. Особливості 
функціонування і роль академічної (офіційної) філософії в Україні: боротьба з 
„українським буржуазним націоналізмом”; боротьба з „уніатською церквою”; критика 
„релігійного сектантства” та сіонізму; формування „нової спільноти – совєцький народ”; 
формування „комуністичного світогляду”. 
 
Н.Е. 2.5. Розвиток філософської думки в незалежній Україні 

Марксистська філософська спадщина і переосмислення ролі філософії в 
українському суспільстві. Філософія і проблема цілісності української культури. 
Формування нових філософських центрів в Україні. Філософія і завдання формування 
української національної ідеї. Роль філософії у формуванні громадянського суспільства. 
Українська філософська думка в контексті європейської та світової філософії. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Вільчинський Ю. Олександр Потебня як філософ. – Львів, 1995. 
2. Горський В.С. Історія української філософії. – К.,2001. 
3. Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст. – К.,1992. 
4.  Забужко О.С. Шевченків міф України. – К.,1997. 
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Курс – 2; семестр – 3; усього годин – 162; на тиждень – 4 год., (л/с). кредитів – 4,5. 
Обов’язкова. 
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Мета викладання дисципліни: глибоке і творче засвоєння основ філософських 
вчень мислителів та шкіл середньовічної філософії та філософії доби Відродження як 
одних із важливих складових історії світової філософії, ціннісними орієнтирами і 
регулятивними принципами знання й світогляду яких була християнська релігія та 
спрямованість на гуманістичні цінності на становлення ідеалів науки; вивчення їх 
основних етапів: виникнення і становлення філософії середньовіччя; розвиток 
християнської філософської думки, які можна визначити як патристика та схоластика, що 
починаються з перших сторіч нашої ери й продовжуються до середини XV століття; 
особливості становлення філософії доби Відродження – від гуманістичних цінностей до 
перших „провісників” науки (ХV- ХVІІІ). 
 Завдання вивчення дисципліни: засвоєння таких основних рис філософії 
середньовіччя як теоцентризм, креаціонізм, відкриття історичності людського буття, 
суперечка про природу загальних понять (реалізм і номіналізм), розрізнення істин 
одкровення та істин філософії, принцип пріоритету віри над розумом і т.ін.; на базі 
класичних методів пізнання оволодіння категоріальним та понятійним апаратом 
середньовічної філософії; оволодіння основами вчень провідних представників 
середньовічної філософії, зокрема вивчення текстів К.Тертуліана, А.Августина, 
Т.Аквінського, П.Абеляра, Р.Бекона, Д.Скотта, представників середньовічної філософії 
мусульманського Сходу; застосування форм та способів середньовічного філософського 
дискурсу для обґрунтування та збагачення власного світогляду, вдосконалення особистої 
культури філософування; засвоєння таких основних рис філософіїї доби Відродження як 
гуманізм, ідеальне суспільство, геліоцентризм та згодом геоцентризм, зародження та 
розвиток природознавства, яке переросло у науку. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: 
розуміти: 
уміти: 
Викладацький склад: Роман Ігор Олегович – кандидат філософських наук, 

асистент кафедри філософії. 
Методи навчання: лекції; семінарські заняття; групові та індивідуальні 

консультації; самостійна робота студентів, самостійне опрацювання студентами 
першоджерел. 

Методи оцінювання: Поточне: тестування, фронтальне опитування, контрольна 
робота, усне опитування, виконання вправ, захист рефератів, аналіз першоджерельної 
літератури. Підсумкове: іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

РАННЬОХРИСТИЯНСЬКА ФІЛОСОФІЯ 
 
Н.Е. 1.2. Вступ до християнської філософії 

Філософсько-релігійні течії пізньої античності, історичні, соціальні, культурні 
передумови виникнення християнства. Перші спроби і основні напрямки його 
теоретичного осмислення. Еволюція неоплатонізму: неоплатонізм александрійський, та 
неоплатонізм латинського Заходу. Загальнофілософські напрямки доби синкретизму. 
Порівняння філософського сенсу ґрунтовних біблейських ідей з античною філософською 
традицією (монотеїзм, креаціонізм, антропоцентризм, ідея безсмертя, Ерот та Агапе, 



новий зміст історії та життя людини). Філософська мозаїка Філона Александрійського (25 
до н. д. - 50 н. д.). 
 
Н.Е. 1.2. Гностики 

Релігійно-філософський синкретизм гностичної свідомості в духовній культурі 
еллінізму. Історична специфіка християнського гностицизму: пневматологія, 
натуралістичний персоналізм, окультизм, сотеріологія, міфологізм. Гностицизм 
апостольської доби. Симон Маг. Гностицизм II століття. Офітські секти. Гностичні вчення 
Валентина та Василіда. Дуалізм маніхейства. Вчення Мані (217 - 270) про подвійний 
початок світу та людської душі. Шляхи подолання зла. 
 
Н.Е. 1.3. Ранньохристиянська філософія. Отці апологети: Герма, Юстин, Татіан 

Християнська проблематика в світлі філософської методології античності. Пошуки 
принципів середньовічного філософування. Ранньохристиянська апологетика: 
формування етичних початків. «Дідахе». Ідея воскресіння (Климент Римський). «Пастир» 
Герми: світ як храм. Спроба примирення античної філософії та християнства: Юстин 
Флавій (Мученик) (100 - 166); Татіан; Афінагор (? - 210) - переспрямування філософії, 
переосмислення людського призначення. Перетворення ідеї категоріального розуму на 
ідею розуму причащеного. Мова як повідомлення. 
 
Н.Е. 1.4. Ранньохристиянська філософія. Донікейська патристика: Тертуліан 

Розповсюдження християнства. Донікейська патристика. Теоретичне визначення 
тринітарної проблеми у Квінта Септимія Тертуліана (160 - 230); ставлення до античної 
філософської спадщини; про співвідношення Отця і Сина. Творення за Словом. 
Співвідношення імені та істини як існування і сутності. «Афіни чи Єрусалим?» Провідна 
ідея релігійної концепції Тертуліана: «вірую, тому що абсурдно». 
 
Н.Е. 1.5. Донікейська патристика: Ори ген 

Формування християнської філософсько-теологічної доктрини. Александрійська 
богословська школа: Климент та Ориген. Застосування античної філософської спадщини 
для обгрунтування християнської доктрини. Перша спроба систематизації християнського 
вчення у творчості Оригена (185 - 254): вчення про Трійцю, про народження та вічну 
народженість Сина, теорія творення, вчення про субординацію, про вічність світу, теорія 
апокатастасіса, апофатизм, про відношення до Писання. Вплив платонізму на філософські 
погляди Оригена. 
 
Н.Е. 1.6. Післянікейська патристика, «каппадокійці»: Василій Великий, Григорій 
Назіанзін та Григорій Ниський 
Християнський Нікейський собор (325 p.), його роль у формуванні християнських 
догматів. Афанасій і Арій: дискусія про статус Сина. Про походження Святого Духа. 
«Золота доба» патристики (IV - V ст.). Розробка тринітарної проблеми Василієм Великим 
(330 - 379), Григорієм Назіанзіном (Богословом) (330 - 390) та Григорієм Ниським (335 - 
394). Про іпостасі Бога. Розвиток вчення про Святий Дух. Розробка категорій «Буття», 
«Відмінність», «Тотожність». Вчення Григорія Ниського про людину - перша 
християнська антропологія. Немезій Емеський (IV - V ст.). «Про природу людини». 
Роздуми про долю, провидіння; людська особистість та абсолютна особистість Бога. 
 
Н.Е. 1.7. Латинська патристика. Августин Аврелій 

Латинська патристика до Августина. Християнські письменники III та IV ст.: 
Кіпріан, Новаціан, Арнобій, Лак-танцій, Марій Вікторій. Аврелій Августин (354 - 430) - 
видатний представник патристичної філософії. Сповідь як філософування. Проблема Бога 
та Світу. Бог як Трійця. Божественний Лик як Особа. Творення. Ідеї як думки Бога. 



Структура темпоральності і вічність. Тлумачення пізнавального процесу. Теодіцея. Зло і 
його статус. Воля, свобода та благодать. Проблема свободи волі. Світоглядні орієнтири 
християнства: віра, надія, любов. Вчення про людину. Абсолютна Особистість і людська 
особистість. Сутність людини - любов. Призначення людини - бути особистістю. Конце-
пція історичного процесу. 
 
Н.Е. 1.8. Діонісій Ареопагіт - містичне богослов'я 
Діонісій Ареопагіт і апофатична теологія. «Ареопагітики» та їхнє місце у 
ранньохристиянській філософії. Свідоме пристосування вчення платонізму про 
Першоєдине до теоретичного освоєння християнської проблема-1 тики. Апофатичне та 
катафатичне богослов'я. Про Божественне Ніщо. Вчення про Трійцю. Про єдино- і 
розподілену сутність трьох іпостасей божества. Про імена Бога. Діалектична 
спрямованість процесу пізнання: і сутність і метод. Співвідношення чуттєвого, 
раціонального і містичного пізнання. Тлумачення проблеми зла. Зе-1 мна та небесна 
ієрархія. 
 
Н.Е. 1.9. Від патристики до схоластики. Северин Боецій 

Філософська спадщина Аніція Манлія Северина Боеція (430 - 524). Твори Боеція як 
опосередковуюча ланка] між пізньоантичною християнською філософією та філософією 
раннього Середньовіччя. Праці з логіки. Діалектика І як логіка: вчення про універсали", 
або про існування «загального». Теологічі трактати. Про співвідношення іпостасей Трійці. 
«Утешение философией» та його місце у творчому доробку філософа. Проблема 
християнського буття. Божественний розум і доля людини. Проблема зла. Свобода і 
випадковість. Про віру і розум. Завершення патристичної доби та перехід до схоластики. 
Творчість Максима Сповідника (579/80 - 662) і Йоана І Дамаскіна (675 - 750). Максим 
Сповідник - останній самобутній представник грецької патристики. Про природу Христа. 
Філософія і містика. Проблеми Трійці. Божественне пізнання і любов. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА СХОЛАСТИКА 
 
Н.Е. 2.1. Рання схоластика. Диво та етимологія. Алкін 

Схоластика як історико-культурне явище західно-християнського середньовіччя. 
Етапи розвитку схоластики: рання (IX - XII ст.), середня (XIII ст.), пізня (XIV - XV ст.). 
Культурна ситуація доби раннього середньовіччя у Західній Європі VIII - XII столітть: 
«школи», «університети». Специфіка філософування: нерозподіленість та 
взаємопроникнення науки, філософії та теології; оформлення схоластичного методу 
(«так» і «ні»). Доба «Каролінгського відродження». Алкуін (735 - 804) - митець навчання. 
Диво, знак, смисл. Диво діалогу. Загадка як засіб пізнання і навчання. 
 
Н.Е. 2.2. Йоан Скот Еріугена 

Філософія ірландських монастирських шкіл. Теоретична спадщина Йоана Скота 
Еріугени (бл. 810 - після 877). Проблема співвідношення розуму та віри. Алегоричне 
тлумачення Писання. Смисли розуміння. Невимовність осягнення Бога. Вплив 
неоплатонізму на погляди Еріугени. Розум у функції віри. Реалістичне вирішення 
проблеми універсалій. Вчення про чотири природи як інтерпретація процедури 
онтологізації світу. Творення світу як послідовне сходження (інволюція) від Божественної 
«єдності» до «множинності» світу речей. Фінальна еволюція душ - як замкнення кола 
творення в Бозі, через ідеї. Еріугена і Діонісій Ареопагіт. 
 
Н.Е. 2.3. Зміст дискусії про універсали 



Дискусія про універсали' та її місце в історії середньовічної філософії. Питання: як 
існує «загальне», або універ-салії? Можливі вирішення проблеми: номіналізм, реалізм, 
концептуалізм. Засновники традицій: Йоан Росцелін (бл. 1050 - 1122) - номіналізм; 
Ансельм Кентерберійський (1033 - 1109), Гільом з Шампо (бл. 1068 - 1121) - реалізм. 
Теологічні наслідки розуміння філософських питань. Ортодоксія і єретичне тлумачення 
Трійці. 
 
Н.Е. 2.4. Філософія шкіл 

Шартрська філософська школа. Засновники та видатні представники. Філософсько-
теологічна і природознавча проблематика досліджень. Бернар Шартрський (? - бл. 1130). 
Спроба поєднання арістотелізму й платонізму. Неоплатонічна тенденція в трактовці святої 
Трійці. Тьєрі Шартрський (? - бл. 1154). Екзегетика. Розуміння матерії. Дослідження в 
галузі фізики. «Атомізм» Гільома з Конша (бл. 1080 - 1154). Сен-Вікторська філософська 
школа. Засновники та видатні представники. Молитва та містичне споглядання в 
культурній програмі школи. Єдність містицизму і культури як кредо Гуго Сен-
Вікторського (1096 - 1141). Роздуми з приводу тлумачення біблейських текстів. Вчення 
про світ як знак невидимої реальності. Психологія. Рішар Сен· Вікторський (? - 1173) про 
мистецтво Божественного споглядання. Віра доповнює розумну розвідку. Бернар Клер-
воський (1091 - 1153): досвід і правила духовного сходження. 
 
Н.Е. 2.5. Філософія Ансельма Кентерберійськог 

Ансельм д'Аоста (Кентерберійський) (1033 - 1109). Класичний варіант реалізму. 
Переваги віруючого розуму, Теодіцея. «Монологіон» - апостеріорні (за наслідками) 
доведення Божественного буття. Онтологічний (апріорний) аргумент буття Бога і його 
філософська доля. «Прослогіон». Вчення про Вищу Сутність. Бог як Трійця. Процес 
творення. Творення «з нічого». Творення як Божественне самопізнання. Бог та людина. 
Про свободу волі і зло, Двоїстість волі. Свобода і справедливість. Зло як прояв поганої 
(дурної) волі, що забуває справедливість. Про необхідність безсмертя душі. 
 
Н.Е. 2.6. Філософія П'єра Абеляра 

Поміркований реалізм (концептуалізм) П'єра Абеляра (1079 - 1142) у поглядах на 
природу універсалій. Поняття, Універсалія, Концепт. «Сумнів» та «правила дослідження». 
Діалектика (логіка) та її функції. Діалектичні дослідження Трійці: Бог, і Бог як Трійця, 
співвідношення іпостасей. Наявність платонічних тенденцій. «Раціо» та його роль у тео-
логії. Два полюси знання про Бога: істини одкровення та спроба їх логічної інтерпретації. 
«Розумію, щоб вірувати», Фундаментальні принципи етики. Гріх і його природа. Воля 
Бога і воля людини. Гріховність як свідома згода волі на вчинок. Гріх як людське 
презирство до волі Бога. Критерій людської особистості - інтелектуальність. 
 
Н.Е. 2.7. Заснування релігійних орденів: францисканці і домініканці 

Історичний, соціальний і культурний розвиток Західної Європи у XIII - XIV ст. 
Розквіт схоластичної філософії у Європі. Систематизація розуму та віри. Негативні 
тенденції в християнській церкві. Віддалення церкви від людини. Рухи протесту під 
евангельскими стягами. Монахи-мандрівники, проповідники-мандрівники. Ідеї нової 
церкви, боротьба за моральну чистоту кліру. Франциск Асізький (1182 - 1226) - виразник 
духовного оновлення християнської церкви. Іманентизм в ставленні до Бога і світу, наука 
радісного співчуття і споглядання буття, любові до Бога і божественної тварі. 
Францисканці, Доменіко Гусман - засновник чернецького (монашого) ордену 
домініканців. Безкомпромісна боротьба за чистоту християнської віри. Активна проповідь 
християнських ідей єретикам і язичникам. 
 
Н.Е. 2.8. Філософія ордену францисканців. Бонавентура 



Університет в Парижі - провідний осередок теологічної і спекулятивно-
філософської думки. Францискан-1 сТікий:офцен в університеті з 1235 року. Визначні 
представники: Александр Гельский і Бонавентура, Роджер Бекон і Иоан Дуне Скот. 
Александр Гельский (1185 - 1245) - перший схоласт-фахівець з філософії Арістотеля, 
знавець арабської філо-Софії. Автор цілісної богословської системи. Теодіцея. Бог як 
першообразна, діюча і кінцева причина усіх речей. І Самопізнання Бога як відкриття ідей 
світу і прототип творення з нічого. Франциск Асізький (1182 - 1226) - видатний 
італійський релігійний діяч; засновник впливового руху францисканців. Бонавентура з 
Боньяреї (1221 - 1274). Спадкоємець і наступник Франциска Асізького. Філософія і 
теологія. Фі- j лософія як пролог та інструмент теології. Призначення віри і завдання 
розуму. Ставлення до античної спадщини,| Бог і Світ. «Насіння розуму». Вчення про 
матерію. Матерія духовних і тілесних істот. Філософська містика, j знання і споглядання. 
Стани духовного споглядання. Людське пізнання і божественне осявання. Людина і Бог. 
 
Н.Е. 2.9. Філософія ордену домініканців. Фома Аквінський 

Домініканський орден в університеті Парижа з 1229 року. Видатні представники: 
Альберт Великий, Фома Аквінський, Мейстер Екхарт. Альберт Великий (бл. 1193 - 1280). 
Відмінність філософії та теології. Проблема пізнання. Залежність методів від предмету 
пізнання. Грецькі філософи і християнські теологи. Реалістичне вирішення проблеми 
універсалій. Haуковий інтерес. Фома Аквінський (1225 - 1274). Філософія Фоми - найвище 
досягнення західноєвропейської схоластичної думки. Розум та віра. Наука і Теологія. 
Теологія як священна наука. Філософія - «служниця теології». Істини розуму! та істини 
одкровення. Матерія і форма. Субстанційна і акциденційна подвійність форми. Проблема 
Буття: Божественне буття і буття світу. П'ять доказів буття Бога. Фундаментальна 
структура метафізики. Вирішення проблеми! універсалій. Вчення про душу. Рівні та 
форми пізнавальної діяльності. Обґрунтування безсмертя душі. Проблема свободи волі. 
Етична доктрина. Віра, що веде розум. Перетворення томізму на офіційну доктрину 
католицької церкви. Вплив томізму на сучасну католицьку філософію. 
 
Н.Е. 2.10. Експериментальна філософія 

Експериментальна філософія та перші наукові дослідження епохи схоластики. 
Оксфордський університет. «Квадрівіум» як передумова розвитку емпіричної науки і 
філософії природи. Роберт Гроссетест (1175 - 1253) - науковець і теолог. Фізика і 
метафізика світла. Космологія. Дослідження з логіки. Роджер Бекон (1214 - 1292). Ідея 
перетворення знання. Енциклопедія наук. Обґрунтування наукової методології. Про 
чотири перешкоди на шляху істини. Аргументація та експеримент як два способи 
отримання знання. Роль досвіду в процесі пізнання. Про внутрішній і зовнішній досвід. 
Широчінь наукових інтересів. Спроба подолання конфлікту між теологією та філософією. 
Послідовне проведення ідеї відмежування теології від світських наук (філософії). 
Поміркований реалізм у вирішенні питання про універсали. Містика. Астрологія. 
 
Н.Е. 2.11. Філософія Йоана Дунса Скота 

Науково-філософський світогляд Йоана Дунса Скота (бл. 1265 - 1308). Засновник 
шотландської філософської школи, що посіла провідне місце у францисканському ордені. 
Дотепний критик томізму. Спроба розведення філософії та теології за предметом, 
методом, логікою і метою пізнання. Логічна проблематика. Метафізика як «максимальне 
пізнання». Вчення про матерію та форму. Принцип індивідуації в позитивному земному 
бутті, що приєднується до видовизначальної форми. Проблема універсалій. Номіналістчні 
тенденції у метафізиці Дунса Скота. Вчення про волю і розум. Про примат волі. Про 
свободу волі. Томісти і скотисти. 
 
Н.Е. 2.12. Філософська спадщина Вільяма Оккама 



Вільям Оккам (бл. 1280 - 1350) - видатна постать філософії пізнього середньовіччя. 
Ідея незалежності віри від розуму: теологія - не наука, а філософія не є її служниця. 
Пізнання інтуїтивне і абстрактне. Концепція «двох істин» та визволення філософії від 
теології. Універсали і номіналізм. «Бритва Оккама», та руйнування основ метафізики і 
традиційної гносеології. Логіка Оккама. Новий метод наукового дослідження. Проблема 
буття Бога. Емпіризм і примат індивідуального. Оккам як провісник кризи і наступної 
руйнації ідеалів колективної свідомості - здобутку християнської церкви. Переддень 
раціоналізму Нового часу. Оккам і оккамісти. 
 
Н.Е. 2.13. Містична філософія. Мейстер Екхарт і Григорій Палама 

Йоган Екхарт («Мейстер Екхарт») (1260 - 1327) - творець німецької містики. 
Основи спекулятивної містики. Вчення про Бога: сутність Бога (Бог в собі) та природа 
Бога (як проявлена сутність). «Без Бога і світ і людина - ніщо». Вчення про душу. 
«Жаринка» - найвища сила душі. Процес пізнання та його етапи. Розум, пам'ять і воля у 
співвідношенні з Ликами Трійці. Повернення (сходження) людини до Бога. Доброчесне 
життя, добрі справи і Божественне милосердя - умови містичного поєднання людини і 
Бога. Св. Григорій Палама (1296 - 1359) - засновник, практик та теоретик візантійського 
містичного вчення «ісихазм», послідовник попередніх містиків Йоана Лествичника, 
Максима Сповідника та ін., розробник техніки споглядальної містики. Автор релігійно-
філософських творів, присвячених обґрунтуванню аскетизму та узагальненню досвіду 
монастирсько-споглядальної містики. Втрата схоластичною філософією свого впливу та 
зародження ренесансної філософії у XIV – XV століттях. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3: 

ФІЛОСОФІЯ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ 
 
Н.Е. 3.1. Гуманістична філософія 

Головні риси та основні напрямки розвитку філософії Відродження: гуманістичний, 
неоплатонічний, натурфілософський. Філософія гуманізму та напрацювання основних рис 
ренесансного світогляду. Кінець сповідальної філософії. Звернення до античного 
культурного доробку. Антропологічна орієнтація гуманістичного світогляду. Данте Алігє-
рі (1265 - 1321) як предтеча культури Ренесансу. Основні філософські ідеї. Божественне 
творення. Душа. Про призначення людини. Гуманізм Франческо Петрарки (1304 - 1374). 
Самопізнання і самосвідомість особистості. Етико-політичні дебати Поджо Браччоліні 
(1330 - 1459) та Леонардо Бруні (1369 - 1444). Неоепікуреїзм Лоренцо Валла (1407 - 1457) 
і його етична позиція щодо розуміння блага, природи задоволення, принципу шляхетної 
насолоди. 
 
Н.Е. 3.2. Неоплатонізм. Філософія Миколи Кузанського 

Неоплатонізм філософії Відродження. Ніколай Кузанський (1401 - 1464). Трактат 
«Про вчене незнання». Вчене незнання по відношенню до безкінечного. Синтез 
неоплатонічних та ранньохристиянських елементів з новими гуманістичними ідеями. 
Проблема співвідношення Бога та Універсуму. Ідея саморозгортання Абсолюту. 
Містичний пантеїзм Кузанця. Вчення про богоподібність людини. Вчення про пізнання. 
Інтелектуальна інтуїція як найвища форма пізнавальної діяльності. Діалектичні ідеї про 
співпадання протилежностей. Подальший розвиток платонічної філософії в Італії. 
Марсиліо Фічино (1433 - 1499) і платонівська академія у Флоренції. Неоплатонічна 
інтерпретація переходу від Бога до природи. «Бог скрізь». Вчення про світову ієрархію. 
Душа як центр свободи. Джованні Піко делла Мірандола (1463 - 1494). Проблема 
людської свободи. 
 
Н.Е. 3.3. Містична філософія Якоба Бьоме 



Світогляд Якоба Бьоме (1575 - 1624) - християнський неортодоксальний містичний 
теїзм зі значними пантеїстичною та містичною тенденціями. Спадкоємець німецької 
містики, діалектики платонізму, натурфілософської думки. Три форми діалектики: 
Божественного існування, космології, антропології. Теософія. Вчення про Бога і його 
структуру. Особливості пантеїзму: Божественне творення як необхідне. Трійця і троїстість 
творіння. Діалектика протилежностей - принцип структури і динаміки усього сущого. 
Взаємозв'язок пізнання і містики. Вчення про людину. Суперечність людської природи. 
Вплив діалектичних ідей Бьоме на формування філософії Нового часу. 
 
Н.Е. 3.4. Натурфілософія 

Натурфілософський етап у розвитку філософії Ренесансу. Бернардіно Телезіо (1509 
- 1588). Вчення про «власні початки» природи. Матерія та безтілесні активні сили. Вчення 
про саморух маерії. Сенсуалістична теорія пізнання. «Нова філософія Всесвіту» 
Франческо Патріці (1529 - 1597). Критика арістотелізму. Початок речей. Матерія, простір 
та час у філософії ФЛатріці. Вчення про всеєдине. Безкінечність світу у космології. 
Всезагальне одухотворення. Етика «любові до себе». Натуралістичний пантеїзм Джордано 
Бруно (1548 - 1600). Вчення про Єдине. Матерія і форма. Атомізм і монадологія. 
Панпсихізм і «світова душа». Простір і час. Розвиток космологічних ідей. Бруно про 
безкінечність Всесвіту та численність світів. Пантеїзм Бруно. Діалектичні ідеї. Теорія 
пізнання. Етика «героїчного ентузіазму». 
 
Н.Е. 3.5. Християнська антропологія: Мішель Монтень і Еразм Ротердамський 

Філософія людини. Мішель Монтень (1533 - 1592). Доля філософії. Розумне і 
вільне філософування проти тиранії схоластичних догм. Особливості скептицизму: 
співіснування сумніву і щирої віри. Пізнання як процес. Відносність знання. Людина - 
найцікавіший предмет філософського дослідження. Критика антропоцентризму. Воля до 
життя як основа мудрості. Відродження та релігія. Реформація та Відродження. 
Гуманістична концепція християнської філософії Еразма Роттердамського (1467 - 1536). 
Лютер (1483 - 1546) та його відношення до філософії і гуманізму Відродження. 
Соціально-політичні доктрини Ренесансу. Політична теорія Нікколо Макіавеллі (1469 - 
1527). Утопічні концепції Томаса Мора (1490 - 1525) і Томмазо Кампанелли (1568 - 1639). 
Історичне значення філософії доби Відродження. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. «Пастырь» Гермы. - М., 1997. 
2. Абеляр Петр. Тео-логические трактаты. - М.,1995. 
3. Аверинцев С. С. Софія-Логос. Словник. - К., 1999. 
4. Аврелий Августин. Исповедь. - Μ., 1991. 
5. Александрова О. В. Філософія Середніх віків та доби Відродження. - К., 2002. 
6. Беме Я. Аврора, или Утренняя Заря в восхождении. - СПб., 1994. 
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ЗАГАЛЬНЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/3.1.5 
Курс – 2, семестр – 3, всього годин – 108, на тиждень - 3 год., (л); кредитів – 3. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: знання, отримані студентами при вивченні соціально-політичних, 
загальнонаукових дисциплін, а також отриманих у середніх навчальних закладах при 
вивченні спецкурсів „Основи християнської етики”, „Людина і світ”, „Людина і 
суспільство” або „Суспільствознавство”. 

Мета викладання дисципліни: дати студентам знання про світоглядні культури, 
історію становлення та розвитку релігії і вільнодумства підвищити рівень гуманітарної 
освіти; ознайомити студентів з сучасними підходами до розуміння причин виникнення 
релігії та вільнодумства, їх типології, структури та сучасних форм функціонування, роль 
та місце в житті людини; прищепити толерантність, доброзичливість, терпимість до інших 
поглядів; виробити вміння застосовувати отримані знання в спілкуванні з представниками 
різних орієнтацій; знайомити з релігійною ситуацією в Україні та регіоні, дати широке 



розуміння проблем виникнення міжконфесійних конфліктів і шляхів їх попередження та 
подолання. 

Завдання вивчення дисципліни: визначення ролі та місця релігії в системі 
світоглядного самовизначення людини; висвітлення історії розвитку та становлення 
основних релігій світу; аналіз сучасного стану релігії та церкви в Україні та регіоні; 
ознайомлення з принципами відношення до різних світоглядів (толерантність, терпимість, 
світоглядний плюралізм) та формування світоглядної культури студентів; навчити 
студентів розуміти поведінку людей залежно від їх світоглядних уподобань, набувати 
навичок проведення соціологічних досліджень, читання лекцій, викладання предмету, 
розробляти науково виважені рекомендації щодо вивчення формування духовного світу 
особистості. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати специфіку релігієзнавства як явища світоглядної культури людства, змістову 
визначеність понять «релігія», «конфесія», «деномінація», основні етапи формування та 
розвитку різних релігійних течій, їх доктрини та культово-обрядову практику.  

розуміти характер основних проблем, методологічні особливості принципів 
релігієзнавства. 

вміти аналізувати сучасну релігійну картину світу, орієнтуватися в історії та 
віровченні різних релігій, визначати позитивні та негативні сторони тих чи інших 
релігійних явищ і подій. 

Викладацький склад: Шкрібляк Микола Васильович – кандидат історичних наук, 
доцент кафедри релігієзнавства та теології. 

Методи навчання: лекції, групові та індивідуальні консультації, диспути, дискусії, 
відвідування церков, молитовних будинків. 

Методи оцінювання: Поточне: усне опитування, контрольні роботи, тестові 
завдання. Підсумкове: іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, наочність, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 
1. Докаш В.І., Лешан В.Ю. Загальне релігієзнавство: Навчальний посібник. – Чернівці, 

2004. 
 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ВСТУП. РЕЛІГІЯ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ.  
ЕТНІЧНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 

 
Н.Е. 1.1. Релігієзнавство як галузь гуманітарного знання 

Релігієзнавство як комплексна галузь наукового знання. Становлення 
релігієзнавства як галузі гуманітарного знання.  Структура та методологія курсу. 
Категоріально-понятійний апарат релігієзнавства. Пізнавальний і виховний потенціал 
релігієзнавства. Місце релігієзн. у системі гуманітарного знання. Роль та місце 
релігієзнавства в духовному розвитку особистості. Предмет та об’єкт релігієзнавства. 
Структура релігієзнавства та його дисциплінарні розділи. Сутнісна характеристика 
релігієзнавчих категорій. Методи дослідження та методологічні принципи. Прикладний 
характер релігієзнавчих знань. 

 
Н.Е. 1.2 Релігія як цілісний  ціннісно-комунікативний феномен 

Сутність і етимологія поняття „релігії”. Релігієзнавчі концепції природи, причин та 
часу виникнення релігій. Структура релігії та її соціальні функції. Релігія як суспільно-
історичне явище. Типологічні класифікації релігії. Структура релігії та її функції. 



Сутнісний характер основних визначень релігії. Основні складники релігійної системи. 
Соціальні функції релігії та їх еволюція. Проблеми класифікації релігії. Історична 
типологія релігій. 
 
Н.Е. 1.3 Ранньоісторич-ні форми релігії 

Основні стадії розвитку ранніх релігійних вірувань. Найдавніші форми релігії 
(анімізм, фетишизм, тотемізм, магія). Специфіка розвитку давньої форми вірувань 
(шаманізм і землеробський культ, культ предків, зооморфізм). Фактологічна основа 
виникнення та еволюції первісних форм релігійності. Наукове витлумачення походження 
та природи релігії. Первісна міфологія як підґрунтя релігійних вірувань. Еволюційні типи 
первісних релігійних уявлень. Джерельна база дослідження ранньоісторичних релігій. 
Елементи первісних культів, які збереглись у розвинутих релігіях. 
 
Н.Е. 1.4. Етнічні релігії 

Поняття етнічних релігій та їх типологічні риси. Історичні умови виникнення та 
хронологічні рамки функціонування етнічних релігій. Типологія етнічних релігій: народні 
та національні Специфіка віровчення та культу етнічних релігій. Закономірності еволюції 
та особливості розвитку етнічних релігій. Етнічні релігії та їх характерні риси. Народні 
релігії – історично перша форма етнічних релігій:  а)давньоєгипетська; б) месопотамська; 
в) релігії античного світу. Національні релігії: особливості віровчення та специфіка 
культу: а) національні релігії Південної та Південно-Східної Азії;б) етнодержавні релігії. 
Особливості функціонування етнічних релігій в сучасних умовах. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 
СВІТОВІ РЕЛІГІЇ 

 
Н.Е. 2.1 Буддизм 

Витоки та основні етапи становлення буддизму. Особливості віровчення та культу. 
Основні течії та школи. Буддизм у сучасному світі та Україні. Буддизм як специфічна 
система смисложиттєвих орієнтацій та способу життя. Світоглядні засади буддизму. 
Морально-етична доктрина вчення. Специфіка обрядово-культової рактики 
буддизму.Трипітака – священна книга буддизму. Особливості формування канону. 
Сучасний стан та перспективи розвитку буддизму. 
 
Н.Е. 2.2 Християнство 

Передумови виникнення та поширення християнства. Біблія – священна книга 
християн. Православ’я та католицизм: догматичні, канонічні й обрядові  відмінності. 
Віроповчальна, інституційна та культова специфіка протестантизму. Християнство в 
Україні. Папа, патріарх, патріархат, пекло, рай, сатана, свята, Символ віри, собори, 
таїнства, томос, Трійця, унія, фарисеї, філіокве, целібат, чернечі ордени. 
Становлення християнства як світової релігії. Християнство в Україні. Основні етапи 
становлення організаційної структури християнської церкви. Специфіка українського 
православ’я. Українська Греко-католицька церква: історія та сучасний 
стан.Протестантська мережа України. 
 
Н.Е. 2.3 Іслам 
            Виникнення, історичні віхи становлення та  поширення ісламу.Коран і Суна – 
священні книги мусульман. Основні віросповідні положення та обрядово-культова 
практика ісламу.  Зв’язок релігійно-культового та суспільно-політичного життя в ісламі. 
Іслам у сучасному світі. Сповідання шахади та дотримання обрядово-культової практики 
як невід’ємна компонента релігійності мусульманина. Еволюція ісламу: релігійно-
політичні течії та рухи (спільне і відмінне). Джихад: захист віри чи політична форма 



претензій на освоєння світу? Іслам і християнство: проблеми співіснування. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3: 
СВІТОВІ РЕЛІГІЇ, ВІЛЬНОДУМСТВО, РЕЛІГІЇ В СВІТІ ТА УКРАЇНІ 

 
Н.Е. 3.1 Новітні релігійні течії та рухи 
   Поняття та сутнісні характеристики неорухів. Специфіка виникнення та розвитку. 
Віровчення та культова практика найбільш розповсюджених типів неорелігій. Форми 
діяльності нетрадиційних релігійних течій та рухів у світовому релігійному просторі. 
Неорелігії у констексті сучасних духовно-культурних трансформацій. Неорелігійний 
процес як відповідь на духовні пошуки людства. Специфічні риси неорелігій та форми 
роботи зі своїми послідовникам. Синкретичний характер віровчення нових релігійних 
течій і рухів та  їх класифікація. Інноваційний характер функціонування релігій в Україні. 
 
Н.Е. 3.2 Релігія й церква в сучасному світі, Україні, регіоні 
 Основні тенденції та фактори змін у світовому релігійному просторі. Релігійно-
церковна мережа України. Сучасний стан і перспективи розвитку церковно-релігійного 
життя в регіоні. Основні тенденції змін  у церковно-релігійній мережі  України та 
Буковини. Фактори становлення церковного та релігійно-культурного життя в Україні. 
Проблеми й перспективи розвитку релігійного середовища України. Специфіка 
формування релігійної мережі Буковини. 
 
Н.Е. 3.3 Вільнодумство як специфічна форма духовної культури людства 
 Поняття та основні визначення вільнодумства. Причини та витоки вільнодумства. 
Історична періодизація та еволюційні форми вільнодумства. Атеїзм як специфічна форма 
вільнодумства. Секулярні процеси та майбутнє вільнодумства і атеїзму. Смисложиттєві 
концепції вільнодумства та перспективи секуляризаційних процесів. Вільнодумство як 
форма індивідуальної та суспільної свідомості. Вільнодумство як право на свободу думки 
та вільний розвиток особи. Секуляризація як процес „емансипації”людини і суспільства 
від впливу церкви. Перспективи розвитку вільнодумства в сучасному глобалізованому 
світі. 
 
Н.Е. 3.4 Правові основи регулювання державно-церковних відносин  
 Релігія і право: проблема взаємовідносин. Свобода совісті як конституційно-
правова категорія. Історія становлення свободи совісті, релігії і переконань. Міжнародне 
та національне законодавство як гарант свободи й самовизначення особи. Законодавче 
забезпечення свободи совісті в Україні. Основні законодавчі акти, що гарантують свободу 
совісті, релігії і переконань в Україні. Конституційні гарантії світоглядної та конфесійної 
свободи українців. Закон „Про свободу совісті та релігійні організації” як гарант прав і 
свобод особи. Правові основи принципу відокремлення церкви від держави і школи від 
церкви. Правові колізії світської та духовної освіти в Україні. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук.ред.проф.А.Колодного. – К., 2000. 
2. Бабій М.Ю. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення. 

– К., 1994. 
3. Гудима А.М. Релігієзнавство: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2000. 
4. Докаш В.І., Лешан В.Ю. Загальне релігієзнавство: Навчальний посібник. – Чернівці, 

2004. 
5. Історія релігій в Україні: Навч.посібник / А.М.Колодний, П.Л.Яроцький, Б.О.Лобовик. 

– К., 1999. 
6. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. – К., 2000. 



7. Клочков В.В. Религия, государство, право. – М.. 1998. 
8. Колодний А., Лобовик Б. Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. – К., 1996. 
9. Лубський В.І. Релігієзнавство: Підручник. – К., 1997. 
10. Любащенко В.І. Історія протестантизму в Україні: Курс лекцій. – К., 1996. 
11. Малиновский Б. Магия, наука и религия. – М., 1998. 
12. Мизун Ю. В., Мизун Ю. Г. Тайны богов и религий. – М., 1999. 
13. Модели церковно-государственных отношений стран Западной Европы и США. – К., 

1996.  
14. Нові релігійні течії та організації в Україні. – К., 1997. 
15. Новітні релігії в сучасній Україні. Збірник матеріалів / Ред. колегія В.Д.Боднаренко – 

гол. ред. і ін. – К., 2000.  
16. Релігієзнавство: Навч. посібник / За ред. С.А.Бублика. – К., 2000. 
17. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К., 2000. 
18. Тайлор Э.Б. Миф и обряд в первобытной культуре. – Смоленск, 2000. 
19. Токарев С.А. Ранние формы религии. – М., 1995. 
20. Томпсон М. Восточная философия. – М., 2001. 
21. Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии. 

Духовные искания дервнего человека. – СПб, 2001. 
22. Ходькова Л.П. Релігієзнавство: Навчальний посібник. – Львів, 2000. 
23. Энтони де Мелло. Зачем поёт птица? – К., 2003. 

 
ЕСТЕТИКА 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/3.1.6 
Курс ─ 2, семестр ─ 3,4, усього годин ─ 180; на тиждень ─ 2/2 год., (л/с); кредитів – 5. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: знання, отримані студентами при вивченні соціально-політичних, 
загальнонаукових дисциплін, а також отриманих у середніх навчальних закладах при 
вивченні спецкурсів „Основи естетики”, „Людина і світ”, „Людина і суспільство” або 
„Суспільствознавство”. 

Мета викладання дисципліни: надання студентам теоретико-концептуальних 
знань і навичок мислення в царині науки про естетичну визначеність світу та чуттєво-
ціннісне й художньо-творче ставлення людини до нього; ознайомлення студентів із 
чинниками історичної та логічної еволюції естетичної проблематики, альтернативами її 
світоглядного осмислення та духовно-соціокультурним значенням естетосфери; 
формування концептуальних основ естетичної свідомості студентів; надання 
систематизованих знань, конструктивних і критичних навичок мислення щодо природи, 
критеріїв, форм та альтернатив ціннісного й творчого самовизначення людини у світі 
відповідно до уявлень про красу і потворність, гармонію і безлад. 

 Завдання вивчення дисципліни: розкрити світоглядну природу, предметну 
царину, функціональну спрямованість естетики як філософської дисципліни та 
гуманітарної науки; виявити зв’язок її проблематики із загально-світоглядними питаннями 
онтології, гносеології, теорії цінностей; обґрунтувати людиномірний та людинотворчий 
характер її змісту; окреслити категоріальний зміст та методологічний потенціал основних 
понять естетики; виявити їхню роль в організації художньо-творчого процесу та 
формуванні естетичної культури особи і суспільства; визначити естетичну природу й 
світоглядний потенціал мистецтва (художньої культури); розкрити специфіку художньо-
образного мислення; з’ясувати закономірності та форми осмислення естетичної 
проблематики в контексті історичного розвитку світоглядно-філософської думки; 
окреслити тенденції та суперечності естетичної свідомості і практики в умовах 
сьогодення; систематизувати уявлення щодо сутності та різновидів світової й української 
художньої культури минулого й сьогодення; сприяти естетично-творчому розвиткові 



студентів, збагаченню їхніх духовно-інтелектуальних інтересів, витонченню та 
ушляхетненню почувань і смаку. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: специфіку предмета естетики, зміст основних естетичних понять, 
принципів, концепцій, етапи історичного розвитку естетичної культури та естетичної 
думки; 

розуміти: місце естетичного в системі ціннісної свідомості, зв’язок естетичних 
цінностей з моральними, релігійними, інтелектуальними та утилітарними цінностями; 
логіку співвідношення в житті і мистецтві змісту основних естетичних категорій; 
закономірності історичної еволюції естетичних поглядів і теорій; природу художньої 
свідомості і практики (мистецтва), соціальну значущість мистецтва, підходи до 
класифікації його видів; значущість методологічного й практичного потенціалу науки 
естетики у формуванні духовної культури соціуму й особистості; 

уміти: застосовувати володіння теоретичним інструментарієм естетики до аналізу 
та інтерпретації конкретних явищ в царині естетичних цінностей та мистецтва; 
використовувати набуті знання при організації естетичного виховання та творчості в 
подальшій професійній діяльності. 

Викладацький склад: Бродецький Олександр Євгенович – кандидат філософських 
наук, доцент кафедри релігієзнавства та теології. 

Методи навчання: лекції, семінари, групові та індивідуальні консультації, 
підготовка та обговорення творчих робіт (есе), дискусії, інтелектуальні вікторини, бліц-
тестування, відвідування мистецьких заходів. 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, усні відповіді, тестові 
завдання, захист рефератів, доповіді, ессе. Підсумкове: залік, іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

 
Змістовне наповнення: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 
ЕСТЕТИКА ТА ЕСТЕТИЧНЕ В КОНТЕКСТІ ЦІННІСНОЇ СВІДОМОСТІ ТА 

ДУХОВНОЇ ПРАКТИКИ 
Н.Е. 1.1. Естетика як філософська наука про чуттєво-ціннісне та художньо-творче 
самовизначення людини у світі 

Етимологія та значеннєве поле термінів "естетичне", "естетика".  Проблема 
предмета естетичного знання. Філософська природа естетичного знання. Естетика як 
рефлексія над  чуттєво-ціннісним і художньо-творчим осягненням людиною граничних 
смислових засад буття природи та культури.  Функції естетики.  Плюралізм змісту 
естетичних учень і проблема  науковості естетики. Естетика і етика: настанова на 
калокагатію як чинник спорідненості. Місце естетики в контексті гуманітарної культури. 
Людинотворчий потенціал естетичного досвіду й знання.  
 
Н.Е. 1.2. Феномен естетичного, його сутнісні характеристики та життєва значущість 

Чуттєво-ціннісна природа естетичного, його співвідношення з моральним і 
логічним. Структура естетичної свідомості та взаємозв’язок основних її елементів – 
естетичних почуттів, естетичного смаку, естетичного ідеалу, естетичних поглядів та 
теорій. Передумови та форми розвитку й вдосконалення естетичної свідомості на 
соціокультурному та особистісному рівнях 
 
Н.Е. 1.3. Основні поняття естетики та альтернативи їх світоглядного тлумачення 

Категорії як фундаментальні поняття науки. Основні поняттєві пари естетики: 
прекрасне — потворне; піднесене — нице; комічне — трагічне. Прекрасне як образ вищої 



естетичної цінності. Альтернативи світоглядного тлумачення природи прекрасного: між 
крайнощами "об’єктивізму" і "суб’єктивізму". Прекрасне як життя і як ідеал. Краса і добро 
(калокагатія) як втілення ціннісної істини. Потворне — ціннісний антипод прекрасного. 
Зв’язок понять потворного і дисгармонії, хаосу. Діалектика прекрасного і потворного на 
ґрунті релігійної свідомості. Піднесене, його онтологічні та соціокультурні виміри. 
Співвідношення піднесеного і прекрасного. Особливості та форми відображення 
піднесеного у мистецтві: грандіозність, масштабність, монументальність, пафос. Нице — 
ціннісний антипод піднесеного. Нице та його зв’язок з моральними антицінностями. 
Специфіка відтворення ницого у мистецтві. Небезпека однобічної мистецької уваги до 
ницого. Трагічне і комічне, їхні онтологічні та соціокультурні чинники. Трагічне в 
контексті діалектики свободи і неминучості. Комічне як вияв емоційно-естетичного 
критицизму. Комічне і життєво-соціальні контрасти. Естетично-творча снага гумору, 
дотепності та сміхової культури. Категорії естетики та їхній потенціал духовної 
організації естетичної діяльності, пізнання й художньої творчості. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

МИСТЕЦТВО  В КОНТЕКСТІ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
 
Н.Е. 2.1. Феномен мистецтва, його естетична природа та світоглядний потенціал 

Відношення естетичного і художнього. Мистецтво як царина спеціального 
культивування естетичного. Проблема предмета мистецтва та його людиномірність. 
Настанова на цілісність образу світу. Мистецтво і наука. Мистецтво як мислення в 
образах. Специфіка художньо-образного мислення та особливості мови мистецтва 
(художній образ; метафора; символ). Символічна узагальненість художнього змісту і 
суб’єктивно-особистісна форма його виразу. Мистецький зміст: втілення універсально-
смислового чи особистісно-неповторного? Мистецтво як синтез чуттєво-афективних, 
творчих, пізнавальних, ціннісних сторін людського духу й життя. Мистецтво та ідеологія і 
проблема свободи митця.  
 
Н.Е. 2.2. Види мистецтва, їх специфіка та взаємодія 

Актуальні підходи до класифікації мистецтв. Просторові (конструктивні) види 
мистецтва. Часові (динамічні) мистецтва. Особливості та форми синтезу мистецтв. 
Пізнавальні можливості різних видів мистецтв. 
 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 
1. Борев Ю. Эстетика.Т.1-2. ─ Смоленск, 1997. 
2. Бычков В. В. Эстетика: Учебник. ─ М., 2004. 
3. Введение в теорию художественной культуры: Учебное пособие. ─ СПб., 1993. 
4. Гилберт К., Кун Г. История эстетики. Кн. 1 ─ 2. ─ М., 2000. 
5. Естетика: Навч. посібник/М. П. Колесніков, О. В. Колеснікова, В.О. Лозовий та ін.: В. 

О. Лозовий (ред.) ─ К., 2003. 
6. История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки: В 6-ти тт. 

Т. 1-5. ─ М., 1985 ─ 1990. 
7. Колеснікова О. В., Межова Н. Г. Естетика: Конспект лекцій. ─ Харків., 1998. 
8. Кривцун О. А. Эстетика: Учебник. ─ М., 2003. 
9. Левчук Л. Т. Західноєвропейська естетика ХХ століття: Навч. посібник. ─ К., 1997. 
10. Левчук Л. Т. та ін. Естетика: Підр. для студ. ВНЗ. ─ К., 1997. 
11. Лутаєнко В. С. Естетика мистецтва: Навч. посібник. ─ К., 1991. 
12. Шестаков В. П. Очерки по истории эстетики от Сократа до Гегеля. ─ М., 1979. 
13. Эстетика: Словарь/ Под общ. ред. А. А. Беляева и др. ─ М., 1989. 
14. Яковлев Е. Г. Эстетика: Учебн. пособие. ─ М., 1999. 

 



ФІЛОСОФІЯ XVII-XVIII ст. 
Шифр дисципліни – 6.020301/00/3.1.7 
Курс – 2; семестр – 4; усього годин – 162; на тиждень – 4 год., (л/с). кредитів - 4,5. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: 6.020301/00/3.1.22; 6.020301/00/3.1.2; 6.020301/00/3.1.4. 
 Мета викладання дисципліни: глибоке і творче засвоєння основ філософських 
вчень мислителів Нового часу як однієї із важливих складових історії світової філософії. 
 Завдання вивчення дисципліни: оволодіння основами вчень провідних 
представників філософії Нового часу; на базі класичних методів пізнання оволодіння 
трансформованими в Новий час філософськими методами пізнання (зокрема 
еліміністичною індукцією та декартівською дедукцією); застосування форм та способів 
Новочасного філософського дискурсу для обґрунтування власного світогляду, 
вдосконалення особистої культури філософування. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: основні історичні та ідейні передумови становлення філософії нового часу; 
ключові положення філософії і методології науки Ф.Бекона; основні моменти життя і 
творчості Р.Декарта; причини зародження і суть оказіоналізму; найвагоміші висновки 
П.Гасенді; основні моменти життя і творчості Б.Паскаля; основні поняття, принципи, ідеї 
філософії Б.Спінози; суть онтологічного і гносеологічного вчень Г.Ляйбніца; основні 
висновки емпіризму Дж.Локка; своєрідність суб’єктивного ідеалізму в Англії; вчення 
основних представників французького просвітництва; вчення основних представників 
англійського просвітництва; історичні та ідейні витоки французького матеріалізму; 

розуміти: своєрідність новочасної філософської парадигми; найважливіші 
висновки філософі Т.Гобса; культурно-історичне значення епохи Просвітництва, його 
роль у формуванні засад сучасної європейської цивілізації; умови формування 
визначальних суспільно-політичних ідей Просвітництва; визначальні морально-етичні ідеї 
Просвітництва; у чому полягають відмінності між матеріалістичними та ідеалістичними 
течіями; 

уміти: використовувати принципи індуктивного методу; аналізувати визначальні 
ідеї його філософії; пояснювати суть оказіоналізму; аналізувати висхідні принципи 
емпіризму; виявляти спільне й відмінне у вченні П.Гасенді і в картезіанстві; визначати 
істотні ознаки ідей Б.Паскаля; аналізувати основні ідеї Б.Спінози в порівнянні з іншими 
новочасними вченнями; ґрунтовно аналізувати вчення Г.Ляйбніца; порівнювати основні 
висновки емпіризму Дж.Локка із ідеями раціоналістичних доктрин; порівнювати 
суб’єктивно-ідеалістичні й об’єктивно-ідеалістичні тенденції у філософії; аналізувати 
визначальні суспільно-політичні ідеї Просвітництва; аналізувати визначальні морально-
етичні ідеї Просвітництва; порівнювати матеріалістичні тенденції з ідеалістичними 
течіями 

Викладацький склад: Рошкулець Роман Георгійович (лекції) – кандидат 
філософських наук, доцент кафедри філософії, Онуфрійчук Роман Васильович (семінари) 
– асистент кафедри філософії. 

Методи навчання: лекції; семінарські заняття; індивідуальні та групові 
консультації; самостійне опрацювання студентами першоджерельної літератури та їх 
аналіз. 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, усне опитування, захист 
рефератів, тестові завдання, аналіз першоджерел. Підсумкове: залік, іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

7. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г. Філософія. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 
2008. 



8. Філософія: конспект лекцій та методичні рекомендації / укл. О.М.Задубрівська, 
Я.Р.Козьмук. – Чернівці: Рута, 2008. – С.38-41. 
 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ФІЛОСОФІЯ XVII СТ. В ЄВРОПІ. 
ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК РАЦІОНАЛІЗМУ І ЕМПІРИЗМУ 

 
Н.Е. 1.1. Становлення філософської парадигми Нового часу 

Соціально-економічні передумови формування новочасного мислення. Наукова 
революція. Поняття наукової революції. Становлення наукової картини світу. Нова 
постать вченого. Узаконення інструментарію та його використання. Теорія Коперніка та її 
відмінність від попереднього знання. Система Тихо Браге та її відмінність від 
коперніканської. Математизація теорії Коперніка Кеплером. Наукова програма Ньютона. 
Філософсько-світоглядні засади наукових досліджень Коперника, Кеплера, Ньютона. 
Коперніканська революція в астрономії та спричинені нею світоглядні трансформації. 
Формування нового типу знання. Ґенеза нової ідеї універсальності науки. Математизація 
природи Галілеєм. Радикалізація сумніву, формування парадигми філософського 
мислення „cogito”. Методологія та соціально-політичні процеси як пріоритетні сфери 
дослідження новочасних мислителів. Емпіризм, сенсуалізм та раціоналізм у філософії 
Нового часу. 

 
Н.Е. 1.2. Філософія Френсіса Бекона 

Ф.Бекон – як перший філософ-емпірик Нового часу. Критика Ф. Беконом 
схоластичної науки та філософії. Практичні завдання філософії та науки – „Велике 
відновлення наук”. Предмет дослідження філософії (Бог, який пізнається через його 
творіння, природа, людина). Шляхи пізнання. Учення про метод. „Ідоли” розуму. 
Еліміністична індукція. Метафізика. Учення про матерію та форми. Соціально-політичні 
погляди. 

 
Н.Е. 1.3. Рене Декарт – як засновник парадигми філософського мислення „cogito” 

Картезіанський радикальний поворот до „Я”. Принцип універсального сумніву. 
Природа людського розуму. Доведення існування та роль Бога у філософії Декарта. 
Проблема істини та облуди. Річ мисляча та річ протяжна. Душа й тіло. Учення про метод. 
Проблема людини. Екзистенційний аспект  філософії Декарта. Наукова програма Декарта. 

 
Н.Е. 1.4. Окказіоналізм Н.Мальбранша 

Поняття окказіоналізму. Попередники окказіоналізму. А.Гейлінкс. Окказіоналізм 
Мальбранша. 

 
Н.Е. 1.5. Філософські погляди Томаса Гоббса 

Концепція філософії та її розділів. Гносеологія, концепція знання та мови. Учення 
про природу, людину та Бога. Соціально-політичні погляди. Людина в догромадянському 
суспільстві. Природний закон та природні права людини. Утворення держави та її 
функціонування. Політичні права та свободи. 

 
Н.Е. 1.6. Філософія П’єра Гассенді 

Атомістична наукова програма XVII-XVIII ст. П’єр Гассенді: критика 
декартівських поглядів, теорія пізнання, фізика, етичні ідеї.  

 
Н.Е. 1.7. Релігійно-містична філософія Блеза Паскаля 



Гносеологічна концепція. Злиденність і велич людини. Релігійні погляди. 
 

Н.Е. 1.8. філософсько-соціальні погляди  Джамбатисти Віко 
Предмет філософії та його відношення до науки. Історія як наука, методологія 

історії. Філософія історії. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 
РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ В КІНЦІ XVIІ – У XVIIІ СТ. 

 
Н.Е. 2.1. СУБСТАНЦІЙНИЙ  МОНІЗМ БЕНЕДИКТА СПІНОЗИ 

Смисложиттєвий пошук істини. Критика скептицизму. Концепція Бога. Учення про 
субстанцію та її атрибути. Пантеїзм. Гносеологічна концепція. Принцип детермінізму. 
Проблема чуда, закономірності та фаталізму. Сутність людини. Проблема співвідношення 
душі й тіла. Афекти. Моральний ідеал. Концепція релігії та держави. 

 
Н.Е. 2.2. СУБСТАНЦІЙНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ ГОТФРІДА ЛЯЙБНІЦА 

Співвідношення метафізики та конкретних наук. Критика теорії Декарта. Учення 
про монади. Монади й будова Всесвіту.  Наперед установлена гармонія. Теодицея. 
Принципи раціоналістичної методології. Істини розуму та істини факту. Теорія пізнання. 
Проблема людини та її доля. Наукова програма Ляйбніца. 

 
Н.Е. 2.3. СЕНСУАЛІЗМ ДЖОНА ЛОККА 

Критика теорії вроджених ідей. Учення Дж. Локка про ідеї. Ідеї первинних та 
вторинних якостей. Пізнання та його можливості. Вірогідність та віра. Субстанція та 
універсалії. Морально-політична доктрина. Релігія. Вплив ідей Локка на подальший 
розвиток філософії. 

 
Н.Е. 2.4. СУБ’ЄКТИВНИЙ ІДЕАЛІЗМ І СКЕПТИЦИЗМ В АНГЛІЙСЬКІЙ 
ФІЛОСОФІЇ XVIII СТОЛІТТЯ 

Сутність суб’єктивного ідеалізму Дж.Берклі. учення про ідеї. Критика ідей 
матеріальної субстанції. Бог і закони природи. Д.Юм про структуру чуттєвого досвіду. 
Теорія асоціації ідей. Учення про причинність. Скептицизм та агностицизм Юма. 
Соціально-етичне вчення Юма. 

 
Н.Е. 2.5. ПРОСВІТНИЦТВО ТА ЙОГО ОСНОВНІ РИСИ 

Поняття Просвітництва. Просвітники про значення розуму та їх критика 
метафізичних систем. Критика „позитивних релігій”. Розум і природне право. П.Бейль як 
попередник Просвітництва. 

 
Н.Е. 2.6. ФРАНЦУЗЬКЕ ПРОСВІТНИЦТВО 

Захист деїзму Вольтером. Критика вчення Паскаля та Ляйбніца. Учення про 
віротерпимість. Оцінка Ш. Монтеск’є значення наук. Учення про розподіл влад. Учення 
Руссо про суспільний договір та суверенітет народу.  

 
Н.Е. 2.7. АНГЛІЙСЬКЕ ПРОСВІТНИЦТВО 

Суперечка про деїзм та релігію одкровення. Дж. Толланд: християнство без тайн. 
Захист А.Коллінзом вільнодумства.  Етика англійського просвітництва. Учення Ф. 
Хатченсона та Д.Гартлі. Учення Б. Мандевіля. Шотландська школа „здорового глузду”: 
Т.Рід, Д.Стюарт, Т.Браун. 

 
Н.Е. 2.8. ФРАНЦУЗЬКИЙ МАТЕРІАЛІЗМ XVIII СТОЛІТТЯ 



Поняття матерії. Єдність матерії й руху. Детермінізм. Проблеми зміни та розвитку. 
Гносеологія. Людська діяльність: фаталізм і свобода. Етико-соціальні погляди. Соціально-
політичні вчення. Д’Аламбер, Кондільяк. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Арендт Г. Становище людини. Львів, 1999. 
2. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. – К.: 

Либідь, 2001. 
3. Вимога раціональності. Спадщина Рене Декарта у світі сучасної культури. К., 1996. 
4. Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. XVII – XVIII ст. : Підручник. – 2-ге вид. 

–К.: Либідь, 2000. 
5. Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст. К., 1994. 
6. Мамардашвили М. Картезианские размышления. М.:ПРОГРЕСС, 2001. 
7. Рассел Б. Історія західної філософії. К., 1995. 
8. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Новое 

время. – СПб., 1996. 
9. Спиноза Б. Этика. СПб. 2001. 
10. Стрельцова Г.Я. Паскаль и европейская культура. М., 1994. 
11. Философия и методология науки. Под ред. В. И. Купцова. - М.: Аспект Пресс, 1996. 

- 551 с. 
12. Фишер К. История новой философии. Декарт, его жизнь, сочинения и учение. 

СПб., 1994. 
13. Хесле В. Гении философии Нового времени. – М., 1992. 
14. Янарас Х. Нерозривна філософія. К., 2000. 

 
Дисципліни самостійного вибору ВНЗ 

 
СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/3.2.1 
Курс – 2; семестр 4; усього годин – 108; на тиждень –3 год.; (л/с); кредитів – 3. 
Вибіркова. 
Попередні умови: 6.020301/00/1.1.9; 6.020301/00/2.1.2. 

Мета викладання дисципліни: ввести студентів у світ соціальної філософії; 
ознайомити з досвідом світової філософської думки у вивченні загальноцивілізованих 
підвалин буття людини і суспільства; розглянути основні етапи становлення й розвитку 
соціальної філософії і найхарактерніші їх вчення про суспільні процеси і явища; 
ознайомити студентів з основними поняттями, методами та ідеями сучасної соціальної 
філософії; дослідженнями історичної трансформації поняття суспільства і його основних 
сфер. 

Завдання вивчення дисципліни: ввести студентів у коло проблем класичної 
соціально-філософської традиції; забезпечення засвоєння базових знань у предметній 
сфері учбової дисципліни; ознайомлення з історією західної соціально-філософської 
думки, звернувши увагу на специфіку кожного історичного етапу; показати позитивні 
сторони і здобутки різних шкіл і напрямів у розв'язку даної проблеми; засвоєння основних 
визначень і понять соціальної філософії; зосередити увагу на ключових проблемах, 
класифікаціях, типології тощо; створити навички самостійного мислення в межах 
проблематики соціальної філософії; застосування форм та способів соціально-
філософського дискурсу для обґрунтування власного світогляду (переконання); навчити 
користуватися інструментами сучасної соціальної теорії для аналізу сучасних світових 
соціальних і політичних проблеми; сформувати теоретичний образ світу, який базується 
на сучасних соціально-філософських підходах; ознайомити з понятійно-категоріальним 
апаратом та основними дефініціями соціальної філософії; сформувати навички 



використання законів та категорій соціальної філософії для фундаменталізації 
професійних знань, подальшого розвитку творчого мислення. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: основні концепції про суспільство як специфічну форму буттєвості, спосіб 
закріплення і трансляції пізнавального досвіду людства; особливості функціонування 
соціуму, його роль та значення для окремого індивіда, про значення суспільства в історії 
людства і в різних культурних традиціях; передумови виникнення соціальної філософії; 
поняття суспільства, індивіда, історичного процесу, особливості предмету; на основі чого 
формується соціальна філософія; специфіку пізнання світу, суспільства, людини; поняття 
суспільства, особливості гуманістичної спрямованості соціальної філософії; у чому 
полягає своєрідність соціальної системи; структуру та функції суспільства; особливості 
розвитку суспільства; основні теоретичні моделі суспільства; специфіку філософського 
розуміння суспільства; особливості філософських питань історії; - особливості 
економічного життя суспільства; специфіку способів виробництва; основні економічні 
закони; специфіку політичної сфери суспільства; особливості політичних режимів; роль і 
функції моралі й політики; сутність права; специфіку духовного життя суспільства; 
особливості науки як соціально-духовного феномену; особливості мистецтва, моралі та 
релігії як соціальних регуляторів; особливості соціального передбачення; особливості 
глобалізації сучасного світу; характерні риси сучасного суспільства; ознаки та прояви 
глобалізації; характерні риси сучасного інформаційного суспільства. 
 розуміти: роль суспільства у розвитку цивілізації, співвідношення суспільства, 
індивіда і буття та пов’язані з ними проблеми, розрізняти різноманітні образи, парадигми 
суспільства; історичний розвиток суспільства та визначальні тенденції його сучасного 
поступу, основні соціально-філософські течії та наукові дисципліни, що вивчають 
проблему суспільство-індивід; філософсько-антропологічний підхід до сутності 
суспільства, особистісної співпричетності до процесу виникнення, розвитку і 
функціонування людського світу та осягнення невичерпності, остаточної нерозгадуваності 
таємниці, що є і наслідком цієї співпричетності, й певною запорукою людської здатності 
до самореалізації; 

уміти: оперувати категоріально-понятійним апаратом даного навчального 
елементу; аналізувати основні соціально-філософські проблеми. розрізняти філософські 
аспекти соціальної філософії. аналізувати види та рівні соціальної діяльності; 
співставляти між собою різні категорії соціальної філософії виділити основні етапи та 
проблематику соціальних учень; аналізувати, порівнювати, подібні та відмінні риси вчень 
філософів різних епох; аналізувати, порівнювати, подібні та відмінні риси вчень 
філософів різних епох; аналізувати економічні відносини та інтереси суспільства й 
індивіда; аргументовано демонструвати переваги та недоліки основних політичних 
систем; визначати особливості основних вимірів культури; визначити роль глобальних 
тенденцій у людському поступу; виділяти основні ідеї футурології. 

Викладацький склад: Григорків Ірина Романівна – кандидат філософських наук, 
асистент кафедри філософії. 

Методи навчання: лекції, семінари, групові та індивідуальні консультації, 
самостійна робота студента, самостійне опрацювання першоджерельної літератури, 
виконання ІНДЗ (реферати, доповіді, есе). 

Методи оцінювання: Поточне: термінологічний диктант; усне опитування, 
обговорення проблемних питань, тестові завдання, аналіз першоджерельної літератури, 
контрольна робота, оцінка за ІНДЗ(реферати, доповіді, есе). Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

 
Змістовне наповнення: 



 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ 

 
Н.Е. 1.1. Соціально-філософське пізнання дійсності 

Специфіка соціального пізнання. Предмет і функції соціальної філософії. Соціальна 
філософія та інші суспільні науки. Соціальна філософія як самосвідомість людства. 
Соціальна філософія та історичний процес. Специфіка предмета соціальної філософії. 
Закони функціонування і розвитку соціальної системи. Категорії соціальної філософії. 
Діяльність як спосіб існування соціального. Пізнання світу, суспільства, людини. 
Суспільство як система та життєдіяльність людини. Гуманістична спрямованість 
соціальної філософії. Філософські аспекти соціальної філософії. 
 
Н.Е. 1.2. Суспільство як цілісна система 

Соціальна система як єдність елементів та їх взаємозв’язків. Структура і функції 
суспільства. Динаміка суспільства та його розвиток. Суспільство, його історичне 
виникнення та сутність. Суспільство як об’єкт пізнання. Структура суспільства. Основні 
чинники суспільного розвитку. Типологізація суспільства. Основні питання суспільного 
буття людини. Основні теоретичні моделі суспільства. Філософський аналіз суспільства. 
Філософія історії: предмет і напрями. Історія як об’єктивний процес і наука. Філософські 
питання історії. 
 
Н.Е. 1.3. Історичний шлях становлення та розвитку соціально-філософської думки 

Соціальна філософія до XIX століття. Основні віхи філософського осмислення 
природи суспільства. Становлення соціальної філософії в ХІХ столітті. Парадокси 
розвитку соціальної філософії у ХХ-ХХІ столітті. Класичне соціально-політичне вчення 
античності.  Теологічні обґрунтування Космосу, людини і суспільства. Ранній утопічний 
соціалізм. Просвітництво і суспільний договір. Класична німецька філософія (І.Кант, 
Г.Гегель, Л.Фейєрбах). Соціальна утопія ХVIII–ХІХ ст. (К.Сен-Сімон, Ш.Фур’є, Р. Оуен). 
Соціальна філософія марксизму. Екзистенціалізм (М.Хайдеггер, К.Ясперс, Ж.-П.Сартр, 
А.Камю, М.Бердяєв, Л.Шестов). Соціокультурологія (О.Конт, Е.Дюркгейм, 
М.Ковалевський, М.Вебер, Т.Парсонс, Р.Мертон). Фрейдизм і неофрейдизм (З.Фрейд, 
К.Юнг, Е.Фромм). Релігійно-містичні концепції суспільства (В.Соловйов, М.Лосський, 
Л.Шестов, П.Флоренський, М.Бердяєв, П.Тейяр де Шарден, X.Ортега-і-Гассет). 
Соціально-філософські погляди мислителів Стародавнього Сходу. Соціально-філософські 
вчення Платона та Аристотеля. Соціально-філософські ідеї Нового часу. Основна 
проблематика феноменології. Герменевтика як мистецтво дискурс тлумачення. Концепція 
“конфлікту цивілізації” С.Хантінгтона. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

СУСПІЛЬСТВО: СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА ПІЗНАННЯ 
 
Н.Е. 2.1. Філософські проблеми економічного життя суспільства 

Основні прояви економічного життя суспільства. Спосіб виробництва: сутність та 
роль. Основні економічні закони суспільства. Економічні відносини та економічні 
інтереси. Економіка як метафізика виробництва. Філософські аспекти праці. Приватна 
власність. Деякі загальнометодологічні проблеми. Суспільно-економічна формація та 
класи. Проблема економічного базису суспільства. Економічна діяльність як суспільне 
явище. Рушійні сили історії з позицій економічного способу виробництва. Ціле і частини. 
Значення способу виробництва. Взаємодія об’єктивної та суб’єктивної сторін 
економічного життя. 



 
Н.Е. 2.2. Політична сфера життя суспільства 

Сутність і контури політичної сфери. Роль держави у політичному житті суспільства. 
Політичне життя суспільства і політична свідомість. Правова свідомість суспільства. 
Політичний характер суспільних відносин. Громадянське суспільство, держава, право з 
соціально-філософських позицій. Феномен ідеології. Держава – базовий інститут 
політичної системи. Цивілізаційні функції держави. Сутність, структура та функції 
політичної системи. Політичні партії. Політична свідомість і політична культура як 
елементи політичної системи. Єдність і цілісність політичної сфери суспільства. 
Політичний режим. Мораль і політика. Проблема влади. Сутність права. 
 
Н.Е. 2.3. Духовне життя суспільства 

Сутність духовного життя суспільства. Наука як система знання і тип духовного 
життя. Мистецтво, мораль, релігія як регулятори соціальної поведінки. Ідеальні виміри 
культури, її розпредметнення, осмислення, усвідомлення. Джерела духовності та її 
формування. Суспільна свідомість та її структура. Форми суспільної свідомості. Духовне 
виробництво, його зв’язок з матеріальною практикою. Феномен ідеального. Ідеальне і 
ідеологія. Ідеальне і суспільна свідомість. Наука як соціально-філософський феномен і 
галузь духовного виробництва. Духовні потреби та цінності. Культура в її історичній 
перспективі. Духовно-практичне освоєння і духовно-практична творчість. Творчість у 
соціально-філософському контексті. Творчість і культура. 
 
Н.Е. 2.4. Майбутнє: проблеми соціального прогнозування 

Поняття соціального передбачення і прогнозування. Глобалізація сучасного світу. 
Соціалізація суспільства – глобальна тенденція ХХ століття. ХХІ століття – осмислення 
всебічності соціально-історичного досвіду людства. Основні теорії передбачення та 
прогнозування. Суспільний прогрес і глобальні проблеми людства. Ознаки і прояви 
глобалізму. Ідея «золотого мільярду». Теорії індустріального, постіндустріального та 
інформаційного суспільства. Футурологічні прогнози західних науковців. Основні 
науково-теоретичні характеристики соціального прогнозування. Сутність, методи і 
функції соціального передбачення. Прогностика і футурологія. Людство на шляху до 
нової цивілізації. Контури нової цивілізації. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  
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Особистість.− К., 2002 
3. Історія соціальної філософії. /Андрущенко В.П. - К., 2001. 
4. Кемеров В.Е. Введение в социальную философию М.,1996.  
5. Крапивенский С.Е. Социальная философия М., 1994.  
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18. Современный философский словарь. Под общ. ред. Кемерова В.Е. М., 1996.  
19. Социальная философия. Словарь /В.Кемеров, Т.Керимов. – М.: Академический 
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В. Шкрабак, Е. І. Словенко. Наукове дослідження: організація, методологія, 
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Владос, 1998. — 416 с. 
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34. Філософія: Навч. посіб. / І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко, І. В. Бойченко та ін.; 
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ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА 
Шифр дисципліни – 6.020301/00/3.2.2. 
Курс – 2; семестр – 4; усього годин – 108; на тиждень – 3 год., (л/с); кредитів – 3. 
Вибіркова. 
Попередні умови: 6.020301/00/3.1.5. 
 Мета викладання дисципліни: забезпечити вивчення студентами історії 
християнства від стародавніх часів до наших днів. Познайомити студентів з основними 
принципами, що забезпечують мирне співіснування релігійного й альтернативного до 
нього світогляду, сприяють утвердженню міжконфесійної злагоди й релігійної терпимості 
між людьми різних конфесій та світоглядних позицій. 



 Завдання вивчення дисципліни: формування знань про головні етапи і події в 
історії християнства. Вплив християнства на творення цивілізаційної моделі та місце й 
роль церкви в окремих суспільствах; вироблення вмінь аналізувати історичні процеси, 
події і факти; навчити інтерпретувати історичний матеріал, розглядати його у 
всесвітньому та богословському контекстах; сформувати критичне вміння оцінювати 
місце та роль як окремих особистостей, так і релігійних рухів. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати питання історії християнства від Різдва Христового і до сьогодення, основні 
парадигми українського та закордонного релігієзнавства; основні етапи становлення та 
розвитку християнства. 

розуміти історичні події, пов’язані зі становленням та поширенням християнства 
від першої спільноти до початку ХХІ ст.; богословську думку, концепції та погляди 
видатних правителів, мислителів та церковних лідерів. 

вміти характеризувати основні тенденції історичного розвитку християнства 
протягом двох тисяч років його існування; робити диференційований порівняльно-
історичний аналіз канонічного статусу, рівня релігійної свідомості та богословської 
думки. 

Викладацький склад: Доцент Лешан Володимир Юхимович – кандидат 
філософських наук, доцент кафедри релігієзнавства та теології. 

Методи навчання: лекції, групові та індивідуальні консультації, семінарські 
заняття, самостійна робота студента, робота студента з першоджерелами, робота над 
ІНДЗ. 

Методи оцінювання: Поточне: усне опитування, фронтальне опитування, 
доповіді, захист рефератів, словникова робота, оцінка за ІНДЗ, тестування Підсумкове: 
іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Докаш В.І., Лешан В.Ю. Загальне релігієзнавство: Навчальний посібник. – 
Чернівці, 2004. 
 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ХРИСТИЯНСТВА ІСТОРИЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА 
ІДЕЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Н.Е. 1.1. Доба виникнення християнства 

Економічний та політичний лад. Стан суспільства в імперії: людина і держава, криза 
полісного ладу. Колегії та асоціації. Елліністичний світогляд та його особливості в цю 
епоху. Філософські школи. Масовий світогляд та релігійні культи. Палестина в 
Елліністичному світі. Римське панування. Релігійні вірування, месіанські, есхатологічні 
сподівання та інтелектуальні пошуки в іудейському середовищі. 
 
Н.Е. 1.2. Християнство перших століть нашої ери 

Виникнення християнства в широкому і вузькому значенні. Римські джерела з історії 
перших християн, іудейські джерела, християнські джерела. Образ Ісуса Христа в 
Євангеліях. Релігійне вчення раннього християнства. Ісус Христос та апостоли. 
Виникнення християнської церкви, перша громада в Єрусалимі. Павло – «Апостол 
поганин». Внутрішня організація християнської церкви у перші три століття н.е. Початки 
християнського чернецтва. Ставлення влади до християнства, гоніння. 
 



Н.Е. 1.3. Християнство епохи Вселенських соборів (IV-VIII cт.) 
Поширення християнства та «Велике переселення народів». Церква і держава у IV 

ст. політика імператора Константина І. Церковно-державні відносини на Сході і Заході 
імперії. Церковна організація: формування східних патріархатів та римського престолу. 
Вселенські собори та розвиток християнського віровчення. Діяльність імператора 
Юстиніана І. Християнське богослужіння часів Вселенських соборів. Канонізаторська 
діяльність християнської церкви на Вселенських соборах. Апостольські постанови та 
правила.  
 
Н.Е. 1.4. Догматика, засади віровчення, особливості богослужіння, церковна 
організація 

Основні догмати християнської релігії. Нікео-Константинопольський символ віри. 
Християнські таїнства та обряди. Християнські свята. Культові особливості різних 
християнських конфесій. Містичне розуміння. Церква як «Тіло Христове» та «Град 
Божий». Поділ на духовенство і мирян. Чернецтво. Старозаповітні християнської моралі. 
Новий Заповіт. Нагірна проповідь Ісуса Христа. Церковний вплив на практичну 
моральність християнізованого суспільства. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2:БІБЛІЯ ЯК СВЯЩЕННА КНИГА ХРИСТИЯН. 

ОРТОДОКСАЛЬНЕ ХРИСТИЯНСТВО. РЕФОРМОВАНЕ ХРИСТИЯНСТВО. 
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ 

 
Н.Е. 2.1. Біблія як священна книга християн 

Структура і склад Біблії. Біблійний канон. Формування ново заповітного канону. 
Біблійні Апокрифи. Основні ідеї та мотиви Біблії . Біблія як джерело християнського 
віровчення. Біблія як об’єкт читання й сприйняття у християнстві. Історія тлумачення 
Біблії. Загальні принципи біблійної герменевтики. Рівні й етапи аналізу. Історико-
культурний і контекстуальний аналіз. Лексико-синтаксичний аналіз. Теологічний аналіз. 
Біблієзнавчі дисципліни. Використання бібліографічного апарату та допоміжних джерел 
інформації про Біблію. Біблійні товариства і поширення Біблії. 
 
Н.Е. 2.2 Ортодоксальне християнство: суспільна історія розділеної церкви 

Питання термінології. Перше виокремлення християнських конфесій після 
Ефеського та Халкідонського соборів. Суперництво Риму і Константинополя у церковних 
справах. Поділ 1054 р., його передумови, чинники та наслідки. Католицька церква у 
середні віки. Папоцезаризм. Інститут папства як суспільно-політичний чинник. Зміцнення 
папської влади в Римській церкві. Хрестові походи. Криза католицької церкви у перед 
реформаційну епоху. Реформація та контрреформація. Тридентський собор. Орден Єзуїтів 
і реформа католицької церкви. Збройна боротьба католиків з протестантами. Католицька 
церква в новій та новітній історії. II Ватиканський собор. Аджорнаменто. Православні 
землі після розділення церков. Іноземне панування. Церковна наука. Ісихазм та практика 
чернечого життя. Догматичні, культові та організаційні відмінності й пошуки 
християнської ідентичності. 
 
Н.Е. 2.3 Реформоване християнство: ранній та пізній протестантизм 

Предтечі реформації. Німецька Бюргерська Реформація. Мартін Лютер. Женевська 
Реформація. Жан Кальвін. Офіційна реформація у Британії. Церква Англії. Англіканство 
(Єпископальна церква). Пізній протестантизм та зв’язок з раннім протестантизмом. 
Особливості церковного впорядкування. Історичні умови виникнення та існування 
пізнього протестантизму. Сектантські ознаки та їхня еволюція. Баптизм. Квакери 
(Товариство друзів). Методизм. Гернгутери (Моравські брати). Адвентизм. Мормони. 
Армія Спасіння. Свідки Єгови. П’ятидесятництво. 



 
Н.Е. 2.4 Християнські конфесії в тоталітарному суспільстві радянської моделі 

Етапи розвитку церковно-державних відносин. Релігійне підпілля – внутрішня 
еміграція. Наша віра є вільною – феномен офіційної радянської церкви. Православ’я, 
католицизм, протестантизм в радянській тоталітарній системі. Господарська та 
кооперативна діяльність протестантських конфесій. Комунарний рух.  
 
Н.Е. 2.5. Християнство в незалежній Україні 

Умови, що визначають специфіку релігійного життя в сучасній Україні. 
Вдосконалення закону про свободу совісті і релігійні організації та практики його 
застосування. Релігійна активність та релігійно-інституціональний розвиток. Православ’я, 
греко-католицизм та римо-католицизм в Україні. Нові християнські релігійні рухи в 
Україні. Позитивні тенденції внутрішньо церковного життя християнських конфесій. 
Міжправославні відносини в Україні. Стосунки між православними і креко-католиками. 
Пошуки державою нових форм нормалізації релігійного життя в країні. Соціокультурні 
проблеми християнського релігійного життя України. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук.ред.проф.А.Колодного. – К., 2000. 
2. Гудима А.М. Релігієзнавство: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2000. 
3. Докаш В.І., Лешан В.Ю. Загальне релігієзнавство: Навчальний посібник. – Чернівці, 
2004. 
4. Історія релігій в Україні: Навч.посібник / А.М.Колодний, П.Л.Яроцький, Б.О.Лобовик. 
– К., 1999. 
5. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. – К., 2000. 
6. Клочков В.В. Религия, государство, право. – М.. 1998. 
7. Колодний А., Лобовик Б. Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. – К., 1996. 
8. Любащенко В.І. Історія протестантизму в Україні: Курс лекцій. – К., 1996. 
9. Малиновский Б. Магия, наука и религия. – М., 1998. 
10. Мизун Ю. В., Мизун Ю. Г. Тайны богов и религий. – М., 1999. 
11. Нові релігійні течії та організації в Україні. – К., 1997. 
12. Новітні релігії в сучасній Україні. Збірник матеріалів / Ред. колегія В.Д.Боднаренко – 
гол. ред. і ін. – К., 2000.  
13. Релігієзнавство: Навч. посібник / За ред. С.А.Бублика. – К., 2000. 
14. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К., 2000. 
15. Релігієзнавчий словник / За ред. проф. А. Колодного і Б. Лобовика. – К., 1996. 
16. Релігієзнавство: навч. посібник / За ред. М. Ф. Рибачука. – К., 1997. 
17. Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні. – К.. 1996. 
18. Тайлор Э.Б. Миф и обряд в первобытной культуре. – Смоленск, 2000. 
19. Тальберг Н. История христианской церкви. – М., 1994. 
20. Токарев С.А. Ранние формы религии. – М., 1995. 
21. Томпсон М. Восточная философия. – М., 2001. 
22. Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии. 
Духовные искания дервнего человека. – СПб, 2001. 
23. Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь: Исследования магии и религии. – М., 1998. 
24. Ходькова Л.П. Релігієзнавство: Навчальний посібник. – Львів, 2000. 
25. Энтони де Мелло. Зачем поёт птица? – К., 2003. 
26. Энциклопедия для детей. Религии мира. – М., 1999. – Т.6. Ч.1,2. 
 

СХІДНІ РЕЛІГІЇ 
Шифр дисципліни – 6.020301/00/3.2.3 
Курс – 2, семестр – 4, всього годин – 54, на тиждень - 1 год. (л); кредитів – 1,5. 



Вибіркова. 
Попередні умови: 6.020301/00/3.1.5; 6.020301/00/3.2.2. 
 Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів із предметом, структурою  
та теоретико-методологічними завданнями спецкурсу; надання студентам 
систематизованих знань про об’єктивні закономірності появи, історичного розвитку та 
функціонування східних релігій  на різних етапах духовно-культурного суспільно-
релігійного  поступу людства. 
 Завдання вивчення дисципліни: витлумачити природу походження східних 
релігій; визначити роль і місце людини у світоглядних системах релігій сходу; 
проаналізувати сучасний стан східних релігій  в світі, Україні та регіоні  і показати 
основні тенденції змін релігійної мережі; познайомити студентів з основними 
принципами, що забезпечують мирне співіснування релігійного й альтернативного до 
нього світогляду, сприяють утвердженню міжконфесійної злагоди й релігійної терпимості 
між людьми різних конфесій та світоглядних позицій. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати специфіку східних релігійно – світоглядних доктрин як явища світоглядної 
культури людства, орієнтуватися у культово-обрядовій практиці; 

розуміти характер основних проблем, методологічні особливості принципів курсу; 
вміти аналізувати сучасну релігійну картину світу, орієнтуватися в історії та 

віровченні східних релігій, визначати позитивні та негативні сторони тих чи інших 
релігійних явищ і подій та їх вплив на суспільство.  

Викладацький склад: Шкрібляк Микола Васильович – кандидат філософських наук, 
доцент кафедри релігієзнавства та теології. 

Методи навчання: лекції, самостійна робота студента, групові та індивідуальні 
консультації, диспути, дискусії, самостійна робота з першоджерельною літературою, 
робота над ІНДЗ. 

Методи оцінювання: Поточне: усне опитування, тестові завдання, фронтальне 
опитування, теоретичні доповіді, термінологічний диктант, тематичні дискусії, 
словникова робота, аналіз перешоджерельної літератури, оцінка за ІНДЗ. Підсумкове: 
контрольна робота. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Докаш В.І., Лешан В.Ю. Загальне релігієзнавство: Навчальний посібник. – 
Чернівці, 2004. 
 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ВСТУП. РЕЛІГІЯ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ. 
ЕТНІЧНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 

 
Н.Е. 1.1. Завдання курсу, його полідисциплінарний вияв та методологія 

Визначення предмета та  структури курсу його місце в релігієзнавстві. Методи та 
принципи релігієзнавця у дослідженні східних релігій досліджень. 

 
Н.Е. 1.2. Національні та етнодержавні релігії: індуїзм та юдаїзм. 

Визначення національних та етнодержавних релігій. Причини виникнення та 
історія становлення національних та етнодержавних релігій. Розкриття індуїзму як однієї з 
найдавніших релігійних систем світу. Боги індуїзму. Кастовий поділ. Священні тексти. 
Культова та обрядова практика. Визначити головні етапи становлення та розвитку 
юдаїзму. Священні книги юдаїзму. Віровчення та основні обряди юдаїзму. Культова   



практика юдаїзму. Символіка юдаїзму. Юдаїзм у сучасному світі та в Україні. 
Конфуціанство, зороастризм, даосизм, сикхізм, джайнізм,синтоїзм. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

СВІТОВІ РЕЛІГІЇ 
 
Н.Е. 2.1. Буддизм: витоки та основні течії 

Визначення поняття «світова релігія». Буддизм як світова релігія. Життєвий шлях 
засновника буддизму. Розкриття суті Дхарми. Визначення понять нірвани та карми. 
Основні буддійські школи, течії та напрямки. Священні тексти буддизму. Культова 
практика буддизму. Тибетський буддизм. Чернече життя в буддизмі. Сучасний стан 
буддизму в світі. Шлях хінаяни та махаяним в сучасному буддизмі. Чотири благородні 
істини. Дзен-буддизм. Шамбала. 
 
Н.Е. 2.2. Іслам: особливості віровчення та сучасні тенденції  

Історія зародження та розвитку наймолодшої світової релігії – ісламу. Основні 
положення віровчення. Святе Письмо ісламу. Основна символіка ісламу. Життєвий шлях 
мусульманина. Відмінності між двома течіями ісламу – сунітами та шиїтами.  
Мусульманські релігійно-політичні рухи: ісламський фундаменталізм, ісламський 
екстремізм, ісламський тероризм. Сучасний стан ісламу в світі та в Україні. 
 
Н.Е. 2.3. Іслам – наймолодша світова релігія 

Мусульманське вчення про смисл життя та призначення людини. Вчення про ідеал 
теократичної держави, поняття «імамату» та «халіфату». Реформаційні тенденції в 
соціальних концепціях ісламу. Іслам та глобальні цивілізаційні проблеми сучасності. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф. А.Колодного. – К., 2000. 
2. Гудима А.М. Релігієзнавство: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2000. 
3. Докаш В.І., Лешан В.Ю. Загальне релігієзнавство: Навчальний посібник. – Чернівці, 
2004. 
4. Історія релігій в Україні: Навч.посібник / А.М.Колодний, П.Л.Яроцький, Б.О.Лобовик. 
– К., 1999. 
5. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. – К., 2000. 
6. Клочков В.В. Религия, государство, право. – М.. 1998. 
7. Любащенко В.І. Історія протестантизму в Україні: Курс лекцій. – К., 1996. 
8. Малиновский Б. Магия, наука и религия. – М., 1998. 
9. Мизун Ю. В., Мизун Ю. Г. Тайны богов и религий. – М., 1999. 
10. Нові релігійні течії та організації в Україні. – К., 1997. 
11. Новітні релігії в сучасній Україні. Збірник матеріалів / Ред. колегія В.Д.Боднаренко – 
гол. ред. і ін. – К., 2000. 
12. Релігієзнавство: Навч. посібник / За ред. С.А.Бублика. – К., 2000. 
13. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К., 2000. 
14. Релігієзнавство: навч. посібник / За ред. М. Ф. Рибачука. – К., 1997. 
15. Тайлор Э.Б. Миф и обряд в первобытной культуре. – Смоленск, 2000. 
16. Томпсон М. Восточная философия. – М., 2001. 
17. Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии. 
Духовные искания дервнего человека. – СПб, 2001. 
18. Ходькова Л.П. Релігієзнавство: Навчальний посібник. – Львів, 2000. 
19. Энтони де Мелло. Зачем поёт птица? – К., 2003. 
20. Энциклопедия для детей. Религии мира. – М., 1999. – Т.6. Ч.1,2. 

 



Дисципліни вільного вибору студента 
 

ОСНОВИ ФІЛОСОФІЇ ТВОРЧОСТІ 
Шифр дисципліни – 6.020301/00/3.3.1 
Курс – 2; семестр – 4; усього годин – 90; на тиждень – 2 год., (л/с), кредитів - 2,5. 
Вибіркова. 
Попередні умови: знання, отримані студентами при вивченні соціально-політичних, 
загальнонаукових дисциплін, а також отриманих у середніх навчальних закладах при 
вивченні спецкурсів „Людина і світ”, „Людина і суспільство” або „Суспільствознавство”. 

Мета викладання дисципліни: визначення сутності та специфіки творчості, її 
філософського підґрунтя, історичних передумов формування творчого мислення, аналіз 
місця та ролі творчого процесу в житті суспільства і окремого індивіда; ознайомлення 
студентів із загальною сутністю творчого процесу, його об’єктивним і суб’єктивним 
змістом, як іманентної характеристики людського буття; а також з’ясування специфіки 
наукової, художньої та науково-технічної творчості; дослідження трансформації поняття 
творчості в її історико-філософському аспекті, структуру, динаміку і форми творчості. 
 Завдання вивчення дисципліни: дати цілісну картину становлення філософії 
творчості, її онтологічно-метафізичним засад; розглянути людину як смислове і 
діяльнісно-творче ядро філософської картини світу; уміти розрізняти психологічні 
механізми творчості; дослідити історію, розвиток та становлення творчості; знати наукові 
та філософські принципи інтерпретації творчості; показати відмінності між художньою та 
науковою творчістю; дослідити особливості мотивів і віднайти шляхи керування власним 
творчим процесом; ознайомити студентів із сучасними методиками-діагностиками, що 
виявляють креативність мислення; сформувати навички використання законів та категорій 
філософії і психології для фундаменталізації професійних знань, подальшого розвитку 
творчого мислення; вивчити особисті здібності та таланти; проаналізувати шляхи й 
методи креативності; розумітисутність і роль вікової та гендерної креативності. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
 знати: наукові та філософські принципи інтерпретації творчості; поняття 
творчості, свободи,  діяльності, адаптації,; на основі чого формується творчість людини; у 
чому полягають передумови творчості та творчого мислення; поняття творчості, 
предметної дії, особливості філософського розуміння свободи; етапи творчого процесу; 
особливості людської творчості; у чому виявляється культурно-ціннісна природа 
творчості; особливості проблеми пізнання у творчому процесі; - особливості античних 
уявлень про творчість особливості середньовічних уявлень про творчість; погляди 
новочасних мислителів щодо творчості; сучасні філософсько-психологічні напрями; 
специфіку філософської творчості; особливості інтуїтивного осягнення істини; 
класифікацію інтуїції; 
 розуміти: - особливості філософської творчості;  специфіку та значення гри, 
фантазії та уявлення у творчому процесі;  роль і значення інтуїції у творчості; у чому 
полягає філософський аналіз художньої творчості; специфіку наукової творчості; 
особливості методології творчості; у чому полягає філософський аналіз художньої та 
наукової творчості; специфіку методологічні, морально-етичні та аксіологічні засади 
наукової діяльності; специфіку розв’язання творчих завдань; особливості різних гіпотез; - 
особливості розвитку науки; специфіку наукового мислення; характерні риси наукової 
картини світу; особливості розвитку науки; знаково-символічну специфіку наукового 
мислення; 
 уміти: оперувати категоріально-понятійним апаратом даного навчального 
елементу; аналізувати основні світоглядно-наукові  проблеми творчості; розрізняти 
основні види свободи; визначити евристичну ситуацію; аналізувати подібні та відмінні 
риси вчень філософів різних епох; - оперувати категоріально-понятійним апаратом даного 



навчального елементу; аналізувати, порівнювати, виділяти види інтуїції; визначити роль 
людини у формуванні наукової картини світу 

Викладацький склад: Григорків Ірина Романівна – кандидат філософських наук, 
асистент кафедри філософії. 

Методи навчання: лекційні заняття; семінарські заняття; самостійна робота 
студентів; індивідуальні та групові консультації; додаткові види роботи студентів: 
написання та захист реферату, здійснення науково-пошукової роботи, написання твору-
роздуму на світоглядні теми, есе, прочитання першоджерела з філософії та його 
критичний творчий аналіз, виконання додаткового творчого завдання. 

Методи оцінювання: Поточне: тестові завдання, термінологічний диктант, усне 
опитування, контрольна робота, аналіз першоджерела, захист реферату, творче завдання, 
ессе, твір-роздум. Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Марчук М.Г. Ціннісні потенції знання. – Чернівці: Рута, 2001. 
2. Чорний І. П., Рошкулець Р. Г., Турко О. В. Історія філософії в Україні. Чернівці: 

Рута, 2003. 
 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ОНТОЛОГІЧНО-МЕТАФІЗИЧНІ ЗАСАДИ ТВОРЧОСТІ 
 
Н.Е. 1.1. Онтологічно-метафізичні засади творчості 

Науково-філософські принципи інтерпретації творчості. Творчість як сутнісна 
характеристика буття. Свобода як фундаментальне джерело творчості. Закономірності 
наукової творчості та евристика. Природно-космічні витоки і виміри творчості 
 
Н.Е. 1.2. Структура, динаміка і форми творчості 

Етапи творчого процесу. Ознаки людської творчості. Культурно-ціннісна природа 
творчості. Проблема пізнання у творчості. 
 
Н.Е. 1.3. Розвиток поняття творчості в історії європейської філософії 

Міфологічні (античні) та релігійні (середньовічні) уявлення про знання і творчість. 
Проблема пізнання і творчості у філософії Нового часу. Філософія ХХ століття про 
творчість: між наукою та мистецтвом. Основні підходи до феномену творчості в сучасних 
вітчизняних дослідженнях. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ТВОРЧІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 
 
Н.Е. 2.1. Діяльність та інтуїція у творчому процесі 

Творчість як напружена діяльність та інтуїція як миттєве осягнення пізнаючого 
суб’єкта. Класифікація видів інтуїції. Гра, фантазія та уява у творчому процесі. Інтуїція як 
миттєве осягнення пізнаючого суб’єкта та її вплив на творчість. 
 
Н.Е. 2.2. Творчість як показник самоактуалізації особистості 

Модель художньої творчості в системі суб’єкт-об’єктної взаємодії. Наукова 
творчість і моделі наукового пошуку. Методологія науки і творчість: відкриття і винахід. 
Наука і наукова діяльність: методологічні, морально-етичні та аксіологічні засади.  
 



Н.Е. 2.3. Специфіка і розв’язання творчих завдань 
Асоціативна гіпотеза та її застосування. Теорія розв’язання дослідницьких завдань. 

Психологічна специфіка творчої діяльності. Творчість, індивідуальність, комунікація. 
 
Н.Е. 2.4. Наукова картина світу як смисловий імператив творчого наукового 
мислення 

Інтегративні процеси в науці: зміна методологій і парадигм. Знаково-символічна 
природа наукового мислення і розширення предметного поля науки. Людина як смислове 
і діяльно-творче ядро наукової картини світу. Наукова творчість як актуалізація 
ціннісного потенціалу мислення. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Белов В.А. Ценностное измерение науки. – М.: Идея-Прес, 2001. – 284 с. 
2. Бердяєв Н.А. Философия творчества, культуры и искусстве. В 2-х томах. – М.: 

Искусство: Лига, 1994. – 542 с. 
3. Гуманистическая и трансперсональная  психология: Хрестоматия / Сост. К.В. 

Сельченок. М., 2000. 
4. Ермолаева-Томина Л. Б. Психология художественного творчества. М., 2003. 
5. Кассирер Э. Философия символических форм. Т.3. феноменология познания. –М.; 

СПб.: Университетская книга, 2002. –  
6. Кун Т. Структура наукових революцій. Port-Royal, 2001. – 226 с. 
7. Лосев А.Ф. История Античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М., 2000. 
8. Маковецький А. М., Маковецький В. А. Наука і наукова діяльність як цінність. 

Чернівці, 2002. 
9. Марчук М.Г. Ціннісні потенції знання. – Чернівці: Рута, 2001. 
10. Новейший философский словарь. – Минск: Книжный Дом, 2003. – 1280с. 
11. Новиков Б.В. Творчість як спосіб здійснення гуманізму. К.,  2005. 
12. Роменець В.А. Психологія творчості: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2001. – 

288с. 
13. Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – 744с. 
14. Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-

изобразительных произведениях. – М.: Прогресс, 1993. – 324 с.  
15. Чанышев А.Н. Философия Древнего мира. М., 2001. 
16. Чорний І. П., Рошкулець Р. Г., Турко О. В. Історія філософії в Україні. Чернівці: 

Рута, 2003. 
17. Шлейермахер Ф. Речи о религии. – М. – к.: “REFL-BOOK” – “ИСА”, 1994.  
18. Яковлев Е. Г. Эстетика. М., 2003. 

 
ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ 

Шифр дисципліни - 6.020301/00/3.3.2 
Курс – 2; семестр – 4; всього годин – 108 год., на тиждень 3 год., (л/с); кредитів – 3. 
Вибіркова. 
Попередні умови: 6.020301/00/2.1.2; 6.020301/00/3.1.22. 

 Мета викладання дисципліни: окреслити головні проблеми історичного виміру 
буття людини крізь призму дослідження різних сфер історичного життя людства і 
всесвітньої історії та сформувати критико-рефлексивний підхід до аналізу історичної 
дійсності на засадах гуманістичних ідеалів, ліберально-демократичних цінностей, 
патріотичних та громадянських пріоритетів. 

Завдання вивчення дисципліни: розглянути основні підходи до розуміння смислу 
історії, її закономірностей; оволодіти методами історичного та філософського пізнання; 
осмислити історичний розвиток людства та визначити його основні перспективи на 
підставі аналізу сучасних тенденцій поступу; оволодіння методикою наукового аналізу в 



контексті філософсько-світоглядного, ціннісно-смислового визначення людського буття; 
виробити світоглядно-історичні орієнтири, спрямовані на самоутвердження особистості в 
соціальній дійсності. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: предмет, завдання, структуру філософії історії; місце філософії історії в 
системі гуманітарного знання; головні етапи розвитку філософії історії; витоки ідеї 
всесвітньої історії та її заперечення в культурно-цивілізаційній моделі; особливості 
лінійних та циклічних моделей історії, роль та значення ідеї історичного поступу; основні 
принципи та категорії осмислення історії як буття людини, визначення суб’єкта 
історичного процесу; головні підходи до осягнення смислу історії як філософсько-
світоглядної проблеми; аксіологічні виміри історії на перетині соціальної та особистісної 
складових; 

розуміти: значення та роль філософського підходу до вивчення та аналізу історії, 
головних подій у розвитку цивілізацій, культур; співвідношення загального та 
індивідуального в історичному процесі та пов’язані з ними сучасні соціальні, економічні, 
етичні проблеми; принципи становлення історичної свідомості, її значення для 
осмислення буття світу та людини, формування світогляду; значення проблем початку, 
спрямованості та смислу історії, свободи та відповідальності тощо; 

уміти: самостійно узагальнювати й аналізувати набуті знання з історії (всесвітньої 
та України) в контексті філософської проблематики; використовувати нові й набуті 
раніше навички роботи з різними видами філософських та історичних джерел; 
демонструвати здатність до прогнозування перспектив соціально-культурного 
історичного розвитку, усвідомлювати зв’язок і взаємозумовленість глобальних проблем, 
які потребують для свого розв’язання скоординованих зусиль науковців різних напрямів, з 
проблемою визначення смислу історії; критично оцінювати стратегії побудови в Україні 
демократичного суспільства, застосовуючи надбання філософсько-історичних концепцій; 
орієнтуватися в інформаційному просторі електронних ресурсів з філософії історії, вміти 
ними користуватися для самоосвіти та навчання, формування власної позиції в 
дискусійних питаннях курсу. 

Викладацький склад: Турко Ольга Василівна – кандидат філософських 
дисциплін, доцент кафедри філософії. 

Методи навчання: лекції, семінарські заняття, групові та індивідуальні 
консультації, самостійна робота студента, самостійна робота з першоджерельною 
літературою. 

Методи оцінювання: Поточне: тестування, контрольні роботи, усне опитування, 
термінологічний диктант, аналіз першоджерельної літератури, поточне опитування, 
філософські есе, анотації до прочитаних публікацій, навчальний проект, підсумковий 
контроль знань і вмінь студента. Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: робоча програма курсу «Філософія історії»; опорні 
конспекти лекцій; плани семінарських занять і методичні рекомендації для їх 
підготування; перелік тем для самостійної роботи; контрольні питання для складання 
заліку; бібліографічні списки літератури: 

 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ПАРАДИГМИ ОСЯГНЕННЯ ІСТОРІЇ. 
ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ, ПРЕДМЕТ І НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
Н.Е. 1.1. Предмет і завдання філософії історії 
 Філософія історії: поняття і предмет. Головні проблеми та структура філософії 
історії. Філософія історії як теорія історичного знання та пізнання. Філософія історії в 



системі гуманітарного знання. Філософія історії та історія, а також історія філософії. 
Соціально-філософська та історична проблематика. Актуальні завдання філософії історії. 
 
Н.Е. 1.2. Становлення історичної свідомості 
 Феномен минулого. Історія як колективна пам’ять людства. Знання про минуле як 
компонент міфу, філософії, релігії, науки та ідеології. Елліністичний період формування 
історичної свідомості. Ідея фатуму в історії. Час у міфологічному світогляді. 
 
Н.Е. 1.3. Головні етапи розвитку філософії історії: від християнства до гегелівської 
абсолютної ідеї 
 Лінійна концепція часу в християнстві. Провіденціалізм та есхатологія. 
Християнський смисл історії («Град Божий» Бл. Августина). 
 Людина як мета історії у гуманізмі доби Відродження. Ідея поступального розвитку 
суспільства у філософії історії Дж. Віко. Субстанціалізм новочасних філософських 
концепцій історії. 
 Теорії історичного прогресу Й.Ґ. Гердера, М.Ж. Кондорсе. Філософія історії 
Г.Гегеля. Історія Абсолютної ідеї. Діалектична методологія історії.  
 
Н.Е. 1.4. Головні етапи розвитку філософії історії ХІХ – ХХ ст. 
 Марксизм як «матеріалістична» концепція історії. Критика позитивістами будь-
яких спекулятивних філософських теорій (О.Конт, Г.Спенсер, Дж.-Ст.Мілль). М.Вебер – 
засновник філософського історизму.  «Ідея історії» Р.Колінгвуда. Онтологія історичного 
М.Хайдеґера. Критика історизму К.Поппером. Постмодерністська критика 
історицистської раціональності. Формування історичної свідомості української нації. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 
ПОНЯТТЯ ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ: ПРОБЛЕМА ЄДНОСТІ ТА 

СПРЯМОВАНОСТІ 
 
Н.Е. 2.1. Ідея єдності людства та обґрунтування всесвітньої історії 
 Постановка та шляхи розв’язання проблеми єдності та невичерпного розмаїття у 
філософії історії. Розвиток уявлень про єдність людства та ідея всесвітньої історії. 
Філософська концепція розгортання світового духу (Г.Гегель). Формаційна модель 
історичного процесу (К.Маркс). Смисл та призначення світової історії в екзистенціалізмі 
(К.Ясперс).  
 
Н.Е. 2.2. Локальні моделі історичних процесів 
 Культурно-цивілізаційна модель О.Шпенглера. Заперечення єдиної всесвітньої 
історії М.Данилевським. Поняття локальна цивілізація А.Тойнбі, суперсистема 
П.Сорокіна. Постмодерністські відмови від ідеї єдності історії (різомна модель). 
 
Н.Е. 2.3. Лінійні та циклічні моделі історії 
 Проблема початку, спрямування та кінця історії. Ідея історичного поступу людства. 
Еволюційна концепція універсальної історії. Ідея циклічного повернення як відтворення 
ідеї кругообігу в природі (в Античності). Концепція історичних циклів Дж.Віко. 
Розуміння циклічності процесів у сучасній науці. 
 
Н.Е. 2.4. Смисл історії як світоглядна проблема 
 Поняття смислу. Об’єктивний всеосяжний історичний смисл і різноманітні опозиції 
до нього: особистісно-екзистенційний, процесуальний, потенціалістичний смисли. 
Постмодерністська відмова від визначення осмисленості буття, нівелювання смислу. 



Аксіосфера філософії історії: цінності людини і цінності історії. Проблема свободи та 
відповідальності. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3: 
ІСТОРІЯ – ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР БУТТЯ 

 
Н.Е. 3.1. Приреченість і свобода волі людини 
 Зміни в тлумаченні поняття долі (Античність, Середньовіччя, Відродження). 
Постановка проблеми детермінізму і свободи волі в науці Нового часу. Свобода і 
доконечність. Розмежування світу природи і світу свободи у філософії І.Канта.  
 
Н.Е. 3.2. Народження суб’єкта історичного процесу 
 Народження історичного суб’єкта в ідеології Просвітництва. Людина як дійова 
основа історичного розвитку. Ідея прогресу людини і суспільства в історії. Історія духу як 
ґенеза свободи у філософії історії Г.Гегеля. Комунікативна філософія про свободу волі і 
відповідальність учасників дискурсу.   
 
Н.Е. 3.3. Проблема особистості і маси в історії ХХ століття 
 Відкриття мас у психології і філософії ХХ століття. Поняття маса, натовп в 
історичному контексті: проблема суб’єкта історичного процесу. Співвідношення індивіда 
і групи, натовпу; меншини і маси (Х.Ортеґа-і-Ґасет). Поняття вождя, харизматичного 
лідера, пророка. Тоталітаризм як масова організація окремих індивідів. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Барг М.А. Эпохи и идеи: Становление историзма. – М.: Мысль, 1987. – 348 с. 
2. Бойченко I. В. Філософія icтopii. – К.: Знания, 2000. – 724 с. 
3. Гречко П.К. Концептуальные модели истории: Пособие для студентов. – М.: Логос, 

1995. – 141 с. 
4. Ивин А.А. Введение в философию истории: Учеб. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр 

"ВЛАДОС", 1997. – 287 с., табл.  
5. Ивин А.А. Философия истории: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2000. – 528 с. 
6. Кантор К.М. История против прогресса: Опыт культ.-ист. генетики /Ин-т пробл. 

рабочего движения и сравн. политологии АН СССР. – М.: Наука, 1992. – 150 с. 
7. Карсавин Л. П. Философия истории. – СПб.: АО КОМПЛЕКТ, 1993. – 352 с. 
8. Павленко, А.Н. Три модели исторического времени //История науки в контексте 

культуры. – М., 1990. – С. 93-101. – Библиогр.: с. 100-101. 
9. Семенов Ю.И. Секреты Клио. Сжатое введение в философию истории. Учебное 

пособие. – М., 1996. 
10. Философия и методология истории. Издательство: БГК им. И. А. Бодуэна Де Куртенэ. 

Серия: Корпус гуманитарных дисциплин; 2000. 
11. Философия истории: Антология: Учеб. пособие для студентов гуманит. вузов /Сост., 

ред. и вступ. ст. Ю. А. Кимелёва. – М.: Аспект–Пресс, 1995. – 351 с. 
12. Философия истории: Учеб. пособие /Под ред. проф. А. С. Панарина. 

– М.: Гардарики, 1999. – 431 с. 
13. Хейзинга, Й. Homo Ludens; Статьи по истории культуры /Сост. пер. и авт. вступ. ст. 

Сильвестров Д.В.; Науч. коммент. Харитоновича Д.Э. – М.: Прогресс-Традиция, 1997. 
– 413 с., ил. 

14. Хрестоматия по философии: Учеб. пособие для гимназий, лицеев и вузов /Сост. 
Пшенай-Северин В.А., Пшенай-Северин Н.М. – СПб.: СМИО Пресс, 1998. – 252 с. 
Библиогр.: с. 247. 

15. Ящук Т.І. Філософія історії: курс лекцій. Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2004. – 
536 с. 



 
Фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни 

 
ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/Ф2.4г 
Курс – 3; семестр – 5,6; усього годин – 243; на тиждень – 3,4 год.,  (л/с), кредитів – 47,5. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: 6.020301/00/3.1.22; 6.020301/00/3.1.2; 6.020301/00/3.1.4. 
 Мета викладання дисципліни: глибоке і творче засвоєння основ філософських 
вчень мислителів Нового часу як однієї із важливих складових історії світової філософії. 
 Завдання вивчення дисципліни: оволодіння основами вчень провідних 
представників філософії Нового часу; на базі класичних методів пізнання оволодіння 
трансформованими в Новий час філософськими методами пізнання (зокрема 
еліміністичною індукцією та декартівською дедукцією); застосування форм та способів 
Новочасного філософського дискурсу для обґрунтування власного світогляду, 
вдосконалення особистої культури філософування. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: основні історичні та ідейні передумови становлення філософії нового часу; 
ключові положення філософії і методології науки Ф.Бекона; основні моменти життя і 
творчості Р.Декарта; причини зародження і суть оказіоналізму; найвагоміші висновки 
П.Гасенді; основні моменти життя і творчості Б.Паскаля; основні поняття, принципи, ідеї 
філософії Б.Спінози; суть онтологічного і гносеологічного вчень Г.Ляйбніца; основні 
висновки емпіризму Дж.Локка; своєрідність суб’єктивного ідеалізму в Англії; вчення 
основних представників французького просвітництва; вчення основних представників 
англійського просвітництва; історичні та ідейні витоки французького матеріалізму; 

розуміти: своєрідність новочасної філософської парадигми; найважливіші 
висновки філософі Т.Гобса; культурно-історичне значення епохи Просвітництва, його 
роль у формуванні засад сучасної європейської цивілізації; умови формування 
визначальних суспільно-політичних ідей Просвітництва; визначальні морально-етичні ідеї 
Просвітництва; у чому полягають відмінності між матеріалістичними та ідеалістичними 
течіями; 

уміти: використовувати принципи індуктивного методу; аналізувати визначальні 
ідеї його філософії; пояснювати суть оказіоналізму; аналізувати висхідні принципи 
емпіризму; виявляти спільне й відмінне у вченні П.Гасенді і в картезіанстві; визначати 
істотні ознаки ідей Б.Паскаля; аналізувати основні ідеї Б.Спінози в порівнянні з іншими 
новочасними вченнями; ґрунтовно аналізувати вчення Г.Ляйбніца; порівнювати основні 
висновки емпіризму Дж.Локка із ідеями раціоналістичних доктрин; порівнювати 
суб’єктивно-ідеалістичні й об’єктивно-ідеалістичні тенденції у філософії; аналізувати 
визначальні суспільно-політичні ідеї Просвітництва; аналізувати визначальні морально-
етичні ідеї Просвітництва; порівнювати матеріалістичні тенденції з ідеалістичними 
течіями 

Викладацький склад: Рошкулець Роман Георгійович (лекції) – кандидат 
філософських наук, доцент кафедри філософії, Онуфрійчук Роман Васильович (семінари) 
– асистент кафедри філософії. 

Методи навчання: лекції; семінарські заняття; індивідуальні та групові 
консультації; самостійне опрацювання студентами першоджерельної літератури та їх 
аналіз. 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, усне опитування, захист 
рефератів, тестові завдання, аналіз першоджерел. Підсумкове: залік, іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 



1. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г. Філософія. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 
2008. 

2. Філософія: конспект лекцій та методичні рекомендації / укл. О.М.Задубрівська, 
Я.Р.Козьмук. – Чернівці: Рута, 2008. – С.38-41. 
 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ФІЛОСОФІЯ XVII СТ. В ЄВРОПІ. 
ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК РАЦІОНАЛІЗМУ І ЕМПІРИЗМУ 

 
Н.Е. 1.1. СТАНОВЛЕННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ПАРАДИГМИ НОВОГО ЧАСУ 

Соціально-економічні передумови формування новочасного мислення. Наукова 
революція. Поняття наукової революції. Становлення наукової картини світу. Нова 
постать вченого. Узаконення інструментарію та його використання. Теорія Коперніка та її 
відмінність від попереднього знання. Система Тихо Браге та її відмінність від 
коперніканської. Математизація теорії Коперніка Кеплером. Наукова �н варіат Ньютона. 
Філософсько-світоглядні засади наукових досліджень Коперника, Кеплера, Ньютона. 
Коперніканська революція в астрономії та спричинені нею світоглядні трансформації. 
Формування нового типу знання. Ґенеза нової ідеї універсальності науки. Математизація 
природи Галілеєм. Радикалізація сумніву, формування парадигми філософського 
мислення „cogito”. Методологія та соціально-політичні процеси як пріоритетні сфери 
дослідження новочасних мислителів. Емпіризм, сенсуалізм та раціоналізм у філософії 
Нового часу. 
 
Н.Е. 1.2. ФІЛОСОФІЯ ФРЕНСІСА БЕКОНА 

Ф.Бекон – як перший філософ-емпірик Нового часу. Критика Ф. Беконом 
схоластичної науки та філософії. Практичні завдання філософії та науки – „Велике 
відновлення наук”. Предмет дослідження філософії (Бог, який пізнається через його 
творіння, природа, �н вар). Шляхи пізнання. Учення про метод. „Ідоли” �н вар. 
Еліміністична індукція. Метафізика. Учення про матерію та форми. Соціально-політичні 
погляди. 

 
Н.Е. 1.3. РЕНЕ ДЕКАРТ – ЯК ЗАСНОВНИК ПАРАДИГМИ ФІЛОСОФСЬКОГО 
МИСЛЕННЯ „COGITO” 

Картезіанський радикальний поворот до „Я”. Принцип універсального сумніву. 
Природа людського �н вар. Доведення існування та роль Бога у філософії Декарта. 
Проблема істини та облуди. Річ мисляча та річ протяжна. Душа й тіло. Учення про метод. 
Проблема людини. Екзистенційний аспект  філософії Декарта. Наукова �н варіат Декарта. 

 
Н.Е. 1.4. ОККАЗІОНАЛІЗМ Н.МАЛЬБРАНША 

Поняття окказіоналізму. Попередники окказіоналізму. А.Гейлінкс. Окказіоналізм 
Мальбранша. 

 
Н.Е. 1.5. ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ ТОМАСА ГОББСА 

Концепція філософії та її розділів. Гносеологія, концепція знання та мови. Учення 
про природу, �н вар та Бога. Соціально-політичні погляди. Людина в догромадянському 
суспільстві. Природний закон та природні права людини. Утворення держави та її 
функціонування. Політичні права та свободи. 

 
Н.Е. 1.6. ФІЛОСОФІЯ П’ЄРА ГАССЕНДІ 



Атомістична наукова програма XVII-XVIII �н . П’єр Гассенді: критика 
декартівських поглядів, теорія пізнання, фізика, етичні ідеї.  

 
Н.Е. 1.7. РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ БЛЕЗА ПАСКАЛЯ 

Гносеологічна концепція. Злиденність і велич людини. Релігійні погляди. 
 

Н.Е. 1.8. ФІЛОСОФСЬКО-СОЦІАЛЬНІ ПОГЛЯДИ  ДЖАМБАТИСТИ ВІКО 
Предмет філософії та його відношення до науки. Історія як наука, методологія 

історії. Філософія історії. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 
РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ В КІНЦІ XVIІ – У XVIIІ СТ. 

 
Н.Е. 2.1. СУБСТАНЦІЙНИЙ  МОНІЗМ БЕНЕДИКТА СПІНОЗИ 

Смисложиттєвий пошук істини. Критика скептицизму. Концепція Бога. Учення про 
субстанцію та її атрибути. Пантеїзм. Гносеологічна концепція. Принцип детермінізму. 
Проблема чуда, закономірності та фаталізму. Сутність людини. Проблема співвідношення 
душі й тіла. Афекти. Моральний ідеал. Концепція релігії та держави. 

 
Н.Е. 2.2. СУБСТАНЦІЙНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ ГОТФРІДА ЛЯЙБНІЦА 

Співвідношення метафізики та конкретних наук. Критика теорії Декарта. Учення 
про монади. Монади й будова Всесвіту.  Наперед установлена гармонія. Теодицея. 
Принципи раціоналістичної методології. Істини �н вар та істини факту. Теорія пізнання. 
Проблема людини та її доля. Наукова �н варіат Ляйбніца. 

 
Н.Е. 2.3. СЕНСУАЛІЗМ ДЖОНА ЛОККА 

Критика теорії вроджених ідей. Учення Дж. Локка про ідеї. Ідеї первинних та 
вторинних якостей. Пізнання та його можливості. Вірогідність та віра. Субстанція та 
універсалії. Морально-політична доктрина. Релігія. Вплив ідей Локка на подальший 
розвиток філософії. 

 
Н.Е. 2.4. СУБ’ЄКТИВНИЙ ІДЕАЛІЗМ І СКЕПТИЦИЗМ В АНГЛІЙСЬКІЙ 
ФІЛОСОФІЇ XVIII СТОЛІТТЯ 

Сутність суб’єктивного ідеалізму Дж.Берклі. учення про ідеї. Критика ідей 
матеріальної субстанції. Бог і закони природи. Д.Юм про структуру чуттєвого досвіду. 
Теорія асоціації ідей. Учення про причинність. Скептицизм та агностицизм Юма. 
Соціально-етичне вчення Юма. 

 
Н.Е. 2.5. ПРОСВІТНИЦТВО ТА ЙОГО ОСНОВНІ РИСИ 

Поняття Просвітництва. Просвітники про значення �н вар та їх критика 
метафізичних систем. Критика „позитивних релігій”. Розум і природне право. П.Бейль як 
попередник Просвітництва. 

 
Н.Е. 2.6. ФРАНЦУЗЬКЕ ПРОСВІТНИЦТВО 

Захист деїзму Вольтером. Критика вчення Паскаля та Ляйбніца. Учення про 
віротерпимість. Оцінка Ш. Монтеск’є значення наук. Учення про розподіл �н в. Учення 
Руссо про суспільний договір та суверенітет народу.  

 
Н.Е. 2.7. АНГЛІЙСЬКЕ ПРОСВІТНИЦТВО 

Суперечка про деїзм та релігію одкровення. Дж. Толланд: християнство без тайн. 
Захист А.Коллінзом вільнодумства.  Етика англійського просвітництва. Учення Ф. 



Хатченсона та Д.Гартлі. Учення Б. Мандевіля. Шотландська школа „здорового глузду”: 
Т.Рід, Д.Стюарт, Т.Браун. 

 
Н.Е. 2.8. ФРАНЦУЗЬКИЙ МАТЕРІАЛІЗМ XVIII СТОЛІТТЯ 

Поняття матерії. Єдність матерії й руху. Детермінізм. Проблеми зміни та розвитку. 
Гносеологія. Людська діяльність: фаталізм і свобода. Етико-соціальні погляди. Соціально-
політичні вчення. Д’Аламбер, Кондільяк. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Арендт Г. Становище людини. Львів, 1999. 
2. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. – К.: 

Либідь, 2001. 
3. Богуславский Б.М.  Этьен Бонно де Кондильяк. М., 1984. 
4. Вимога раціональності. Спадщина Рене Декарта у світі сучасної культури. К., 1996. 
5. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII–XVIII вв.) Формирование научных 

программ Нового времени. М.,1987. 
6. Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. XVII – XVIII ст. : Підручник. – 2-ге вид. 

–К.: Либідь, 2000. 
7. Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст. К., 1994. 
8. Кузнецов В.Н. Французские материалисты XVIII в. М., 1981. 
9. Кузнецов В.Н., Мееровский Б.В., Грязнов А.Ф. Западноевропейская  философия  

XVIII  в. – М.,1986. 
10. Мамардашвили М. Картезианские размышления. М.:ПРОГРЕСС, 2001. 
11. Рассел Б. Історія західної філософії. К., 1995. 
12. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Новое 

время. – СПб., 1996. 
13. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII вв. – М., 1984. 
14. Спиноза Б. Этика. СПб. 2001. 
15. Стрельцова Г.Я. Паскаль и европейская культура. М., 1994. 
16. Субботин А.Л. Бернард Мандевиль. М., 1986. 
17. Философия и методология науки. Под ред. В. И. Купцова. – М.: Аспект Пресс, 

1996. – 551 с. 
18. Фишер К. История новой философии. Декарт, его жизнь, сочинения и учение. 

СПб., 1994. 
19. Хесле В. Гении философии Нового времени. – М., 1992. 
20. Янарас Х. Нерозривна філософія. К., 2000. 

 
ЕПІСТЕМОЛОГІЯ 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/Ф2.6а 
Курс – 3; семестр – 5,6; усього годин – 135; на тиждень – 2,2 год., (л/с), кредитів – 4. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: 
 Мета викладання дисципліни: глибоке засвоєння студентами головних ідей та 
принципів епістемології як одного з основних розділів системи філософського знання. 
 Завдання вивчення дисципліни: розкрити специфіку філософського дослідження 
пізнавального процесу і у такий спосіб визначити проблемне поле епістемології; 
простежити історичну ґенезу та передумови виникнення епістемології як окремої 
філософської дисципліни; проаналізувати основні принципи і особливості класичної, 
некласичної та постнекласичної епістемології; експлікувати засади, специфіку і 
філософський смисл еволюційної епістемології; з’ясувати природу процесу пізнання в 
аспекті його відображення і комунікативних функцій; розкрити форми, методи і рівні 
пізнавального процесу, здійснивши критичний аналіз концепцій апріоризму, сенсуалізму, 



емпіризму, раціоналізму, інтуїтивізму; показати специфіку наукового пізнання в аспекті 
його предмета, методів і функцій; здійснити аналіз методологічних принципів пізнання, а 
також змін самосвідомості сучасної науки; проаналізувати зміст основних філософських 
концепцій істини та її проб лематизації в сучасних умовах; розкрити специфіку 
епістемологічного бачення сучасної науки як феномену техногенної цивілізації. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
 знати: основні �н варіативні епістемології як філософського вчення про наукове 
пізнання; сутність, форми, рівні, закономірності розвитку пізнавальної діяльності; 
типологічні характеристики основних історичних парадигм епістемології; особливості 
методології наукового пізнання; основні форми і закономірності логіки наукового 
пізнання; основні різновиди знання, способи його буття і функції; сутність істини, її 
основні філософські інтерпретації і причини  її плюралізації в сучасних умовах; основні 
філософсько-епістемологічні тлумачення феномену сучасної науки; першоджерела і 
основні критичні розробки з епістемології; 

розуміти: специфіку філософського вчення про пізнання у його співставленні з 
конкретно науковими уявленнями про пізнавальний процес; світоглядний смисл пізнання 
як однієї з форм духовного самовизначення людини у світі; специфіку наукового пізнання, 
його рівні, форми, методи, функції; людино мірність істини і способів її буття; 

уміти: виокремити власне епістемологічний аспект пізнавальних проблем; 
користуватися поняттєво-категорійним апаратом епістемології в аналізі пізнавального 
процесу; дати кваліфікований епістемологічний аналіз проблем наукового пізнання; дати 
аргументовану критику гносеологічних концепцій, які заперечують можливість пізнання 
істиною. 

Викладацький склад: Починок Борис Віталійович (лекції) – кандидат 
філософських наук, доцент кафедри філософії, Козменко Максим Володимирович 
(семінари) – асистент кафедри філософії. 

Методи навчання: лекції; семінарські заняття; групові та індивідуальні 
консультації; самостійна робота студента, самостійне читання першоджерел, виконання 
ІНДЗ (реферати, рецензії і анотації до статей). 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, тестування, усне опитування, 
аналіз першоджерел, захист рефератів, рецензії та анотації до статей. Підсумкове: іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Епістемологія. Методичні рекомендації / Укл. Починок Б.В. – Чернівці: Рута, 2005. – 
26 с. 

2. Марчук М., Починок Б. Провідні філософські напрями (ХХ століття). Частина 1. 
Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 64-66. 

3. Марчук М.Г. Ціннісні потенції знання. – Чернівці: Рута. 2001. 
4. Починок Б.В., Починок І.Б. Епістемологія. Методичні рекомендації. – Чернівці, 

ЧНУ. 2005. – 26 с. 
5. Чорний І.П., Рошкулець Р.І. Філософія. – Чернівці: Рута, 2006. 

 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

 
Н.Е. 1.1: Епістемологія, її проблема поле та історичний розвиток 

Предмет епістемології як філософської дисципліни. Взаємозв’язок філософського і 
конкретно наукового дослідження процесу пізнання. Співвідношення епістемології та 
інших розділів філософського знання. Відношення пізнання до об’єктивної реальності, 
пізнання як відображення дійсності, природа об’єкта і суб’єкта пізнання, пізнання як 



процес, особливості наукового пізнання, його форми і рівні, природа істини – основні 
проблеми епістемології. Зміна предметного поля епістемології в процесі її історичного 
розвитку. Єдність та відмінність понять гносеологія, теорія пізнання, епістемологія. 
Основні гносеологічні ідеї античної філософії. Філософське вчення про пізнання в епоху 
середньовіччя. Передумови виникнення епістемології як самостійної дисципліни в Новий 
час. Особливості розвитку епістемології в сучасних умовах. 
 
Н.Е. 1.2: Класична епістемологія 

Філософсько-епістемологічне узагальнення наукової революції ХVII ст. 
Пріоритетність гносеологічної проблематики в структурі новоєвропейської філософії. 
Головні ознаки класичної епістемології. Подолання примар схоластики. Проблема 
всезагальних передумов можливості пізнання і знання. Пізнання як система двох 
природних систем – об’єкта і суб’єкта. Опосередкованість пізнання структурою 
свідомості: радикальна рефлексивна настанова. Смисл розрізнення суб’єкта  емпіричного і 
трансцендентального. Інтерпретація пізнавального досвіду. Проблема методу пізнання. 
Позиції емпіризму і раціоналізму в розумінні джерел знання та обґрунтовані його 
достовірності. Реалізація діяльнісного підходу в епістемології і німецькій класичній 
філософії. Активність суб’єкта пізнання. Вчення Канта про апріорні форми пізнання, 
аналітичні і синтетичні судження. Історизм гносеологічної концепції Гегеля. Принцип 
співпадання діалектики, логіки і теорії пізнання. Рецепція основних ідей класичної 
епістемології в сучасних умовах. 
 
Н.Е. 1.3: Некласична епістемологія 

Критична оцінка принципів класичної епістемології. Епістемологічне узагальнення 
революції у природознавстві та його кризи на рубежі ХІХ-ХХ ст. Методологізм 
некласичної епістемології. Сенс тези «Назад до Канта» і гносеологічний критицизм в 
методології «наук про природу» і «наук про дух».Сцієнтистська і асцієнтистська програми 
епістемологічних досліджень. Дилема когнітивного і ціннісного в науковому пізнанні. 
Визнання активності суб’єкта і засобів пізнання як головна ідея некласичної епістемології. 
Критика епістемологічного фундаменталізму і посилення релятивістських, 
конвенціоналістських і прагматистських позицій в епістемології. Новації в теорії істини. 
Абсолютизація ідеалу науковості природничо-наукового знання. Критеріальні функції 
принципів верифікації і фальсифікації. Біологізаторська модель наукового пізнання. 
Взаємоопосередкованість емпіричного і теоретичного у пізнанні. Перехід від дослідження 
науки до як системи знання до логіки наукового пізнання. Некласична епістемологія і 
формування нового типу наукової раціональності. 
 
Н.Е. 1.4: Постнекласична епістемологія 

Зміна предметного поля епістемології. Врахування впливу на пізнавальний процес 
історичних умов, соціокультурних контекстів, мовних практиках, об’єктивних систем 
знання.Аналіз зовнішньої і внутрішньої детермінації науки і відмова від 
комулятивістської моделі її розвитку. Проблема раціональної реконструкції історичного 
розвитку науки. Плюралізація дослідницьких програм. Зміна фундаментальних ідеалізацій 
класичної гносеології і радикальна деконструкція пізнавального дискурсу. 
Переосмислення концепції сб’єкта пізнання як неукоріненого у бутті атомізованого 
індивіда. Заперечення репрезентативної гносеології і орієнтація на вільне культивування 
людської суб’єктивності. Визнання «пізнавального суб’єкта». Контекстуальна 
опосередкованість методів пізнання, типів пояснення, розуміння та інтерпритація. 
Альтернативи гносеологічного логоцентризму. Вплив постнекласичної епістемології на 
сучасне наукове пізнання. 
 
Н.Е. 1.5. Еволюційна епістемологія 



Проблемне поле еволюційної епістемології, її теоретичні джерела. Проблема 
існування теоретичних структур свідомості і пізнання. Інтерпретація пізнавальної 
активності суб’єкта та еволюційно адаптивного процесу. Обґрунтованість аналізу 
динаміки процесу пізнання за аналогією біологічного еволюціонізму. Біоепістемологія 
К.Лоренца і проблема гносеологічного апріоризму. Головні принципи генетичної 
епістемології Ж.Піаже. Стадії онтогенетичного розвитку людського інтелекту. Концепція 
епістемологічного еволюціонізму К. Поппера. Еволюціоністська інтерпретація науки як 
розв’язання проблем в умовах гносеологічної конкуренції. Еволюціоністсько-
епістемологічна модель філософії науки як антитеза неопозитивістській моделі наукового 
знання /С.Тулмін, Д.Холтон/. Інтегративна роль еволюційної епістемології в сучасній 
філософії і методології науки. Еволюційна епістемологія і проблема прогресу сучасного 
наукового пізнання. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

 
Н.Е. 2.1. Природа процесу пізнання 

Поняття об’єкта і суб’єкта пізнання, їх практична і теоретична опосередкованість. 
Сутність пізнавального відношення. Особливість об’єктів сучасної науки. Предметно-
практичні, соціокультурні і логікогносеологічні засади процесу пізнання. Пізнавальний 
інтерес і пізнавальна мотивація. Позиції екстерналізму та інтерналізму у питанні 
детермінації пізнання. Пізнання як відображення об’єктивної реальності. Сутність 
відображення і ґенеза його форм. Пізнавальний образ та інформація. Діяльнісна природа 
пізнавального процесу та його нейрофізіологічні механізми. Комунікативні аспекти 
пізнавальної діяльності та роль в ній засобів пізнання як посередників. Різноманітність 
форм пізнання, їх взаємозв’язок. Пізнавальне значення процедур абстрагування, 
узагальнення, аналізу, синтезу, індукції, дедукції. Методи, підходи і настанови пізнання. 
Пізнання як творче відображення дійсності. Раціонально-ірраціональний, апріорно-
апостеріорний, логічно-інтуїтивний моменти пізнання. Особливості пізнавальної 
діяльності в умовах сучасної НТР. 
 
Н.Е. 2.2. Форми і рівні пізнавального процесу 

Чуттєве і раціональне у пізнанні та їх форми. Пізнання як єдність чуттєвого і 
раціонального моментів. Безпосередня дійсність і всезагальність практики як основа 
єдності чуттєвого і раціонального у пізнанні. Поняття пізнавального досвіду. Критичний 
аналіз позицій емпіризму, сенсуалізму, раціоналізму, апріоризму. Поняття емпіричного і 
теоретичного рівнів пізнання. Їх співвідносність і критерії розрізнення. Дилема 
“Фактуалізм-теоретизм”. Емпіричні і теоретичні узагальнення. Ідеї, принципи, проблеми, 
гіпотези, закони і теорії як форми теоретичного пізнання. Наявні передумови пізнання, їх 
природа. Форми і регулятивне значення. Вплив на пізнавальний процес сучасних 
інформаційних технологій. 
 
Н.Е. 2.3. Наукове пізнання 

Особливості наукового пізнання і його відмінності від до-ненауковогих форм 
відображення дійсності. Наука як система знання, спеціалізований вид діяльності і 
соціокультурний феномен. Критерії науковості пізнання, їх логіко-гносеологічний та 
історичний характер. Специфіка математичного, природничонаукового і 
соціогуманітарного типів пізнання. Ідеали і норми наукового пізнання, їх природа, 
структура і функції. Поняття наукової раціональності. Опис, вимірювання, спостереження, 
експеримент як методи емпіричного рівня наукового пізнання. Ідеалізація, формалізація, 
моделювання як методи теоретичного рівня наукового пізнання. Традиції та новації в 
розвитку наукового пізнання. Еволюційний і революційний етапи в розвитку наукового 
пізнання. Зміст процедур інтерпретації, пояснення і розуміння в науковому пізнанні. 



Когнітивне і ціннісне в динаміці наукового дослідження. Культурно-екзистенційні виміри 
наукового пізнання. 
 
Н.Е. 2.4. Логіка наукового пізнання 

Предмет логіки наукового пізнання, передумови її виникнення. Проблеми логіки 
науки в позитивізмі. Неопозитивізм і проблема демаркації наукового і не-наукового 
знання. Позиції “фізикалізму”. Програма створення “уніфікованої науки” і проблема її 
реалізації. Вихід епістемології за межі логіки обгрунтування готового знання до логіки 
росту нового знання. Наука як розв’язання проблем. Методологічне значення принципу 
фальсифікаціонізму. Основні форми логіки наукового дослідження. Проблема 
спостережуваного і неспостережуваного, формалізованого і неформалізованого в 
науковому пізнанні. Науково-пізнавальні контексти природних і штучних мов. Специфіка 
реалізації принципів логіки наукового пізнання в соціогуманітарному пізнанні. Принципи 
логіки оцінок і логіки модальностей. Проблема співвідношення логічного і позалогічного 
в сучасній епістемології. 
 
Н.Е. 2.5. Методологічні засади наукового пізнання 

Поняття методології наукового пізнання. Методологія як самосвідомість науки та її 
різновиди. Особливості філософської методології наукового пізнання. Філософське 
розуміння методу наукового пізнання. Методологічні принципи наукового пізнання. Стилі 
мислення наукового пізнання. Поняття “парадигма” та його методологічне значення. 
Сутність і функції методології науково-дослідницьких програм. Поняття “тематичного 
аналізу” науки. Когнітивне, нормативне, ціннісне в методології сучасного наукового 
пізнання. Посилення прагматичних і плюралістичних тенденцій в методології сучасної 
науки. Особливості методології “наук про природу” і “наук про дух”, передумови їх 
зближення. Перспективи формування єдиної гуманітарної методології науки. Основні 
тенденції зміни методологічної свідомості сучасного наукового пізнання. 
 
Н.Е. 2.6. Філософський аналіз знання 

Поняття знання. Знання як результат пізнання і змістовна /інформаційна/ 
характеристика відображення об’єктивної реальності. Семантика терміну “знання”. 
Співвідношення знання і різних форм не-знання /питання, засада, проблема, парадокс, 
суперечність, диво, таємниця/. Не-знання як внутрішній регулятор пізнавальної діяльності 
на шляху до знання. Проблема типології знання та її критерії. Знання наукові, художні, 
буденні, раціональні та ірраціональні. Знання явне і неявне. Особистісне знання. 
Інтуїтивне знання. Особливості математичного, природничонаукового, 
соціогуманітарного і технічного знання. Знання фундаментальне і прикладне. Знання 
мереологічне, реляційне, операційне. Знанійний потенціал віри релігійної і гносеологічної. 
Доксичне знання /гадка/ і знання дискурсивне /епістеме/. Основні характеристики 
наукового знання. Знання софійне /мудрість/. Способи існування знання. Знання як 
цивілізаційна цінність. 
 
Н.Е. 2.7. Істина та її критерії 

Філософське розуміння істини як відповідності змісту мислення реальності. Істина 
як процес відображення об’єкта у формах діяльності суб’єкта. Залежність істини від 
способів її отримання. Об’єктивність істини та діалектика відносної та абсолютної істини. 
Конкретність істини. Істина і заблудження. Істина наукова і позанаукова.  Істина як 
фундаментальна характеристика людського буття: світоглядні, логічні, гносеологічні, 
ціннісні, праксеологічні аспекти істини. Істина, Краса, Добро, Благо, Правда. Проблема 
сутності істини  та її критеріїв в: кореспондентській теорії істини /Арістотель/, 
когерентній теорії істини /Бленшард/, семантичній теорії істини /Тарський/, прагматичній 
теорії істини/Пірс, Джемс/, екзистенційні теорії істини /Гайдеггер, Сартр/. Критичний 



аналіз догматизму, конвенціоналізму, релятивізму у поглядах на істину. Проблема істини 
в соціогуманітарному пізнанні. Плюралізація істини в сучасних умовах. Суспільно-
історична практика як визначальний критерій істинності знання. 
 
Н.Е. 2.8. Сучасна наука як предмет філософського осмислення 

Поняття сучасної науки. Вплив сучасної НТР на зміст наукової діяльності. 
Особливості детермінації сучасної науки. Наука як феномен техногенної цивілізації. Ідеї 
синергетики, глобального еволюціонізму і ноосфери в контексті сучасного наукового 
пізнання. Проблема реальності /предмета пізнання/ в сучасній науці. Зміна характеру 
об’єкта і суб’єкта пізнання. Специфіка поняттєво-категорійного апарату сучасної науки. 
Інтегративні тенденції в сучасній науці. Наука, економіка, політика/влада/. Основний 
зміст процесів гуманізації та гуманітаризації сучасної науки. Феномен людиномірності 
науки. Аксіологія науки. Цінності науки і соціальна відповідальність вчених. Вплив 
постмодерністської науки на зміну світоглядних орієнтацій. Особливості сучасної 
наукової картини світу. Наука і суспільний прогрес. Сцієнтистсько-антисцієнтистська 
оцінка сучасної науки. Основні концепції сучасної філософії науки. 
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столетия. - М., 2000. 
3. Кримський С.Б. Запити філософських смислів. - К., 2003. 
4. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен-Львів, 1995. 
5. Лукьянець В.С.Кравченко О.М., Озадовська Л.В.Світоглядні імплікації науки. - 

К., 2004. 
6. Мамардашвили М. Классический и неклассический идеалы рациональности. – 

М., 2004. 
7. Мамчур Е.А.Проблемы социокультурной детерминации научного знания. - М., 

1982. 
8. Марчук М.Г. Істина раціональна та позараціональна//Марчук М.Г.Ціннісні 

потенції знання. - Чернівці, 2001. 
9. Марчук М.Г.Ціннісні потенції знання. – Чернівці, 2000. 
10. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. – М., 1998. 
11. Основи философии науки / Кохановський и др. – Ростов н/Д., 2004. 
12. Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983. 
13. Розов М.А. Методологические особенности гуманитарного познания.-

Новосибирск, 1986. 
14. Степин В.С. Теоретическое Знания. – М., 2000. 
15. Философия. Учебник / Под ред. Губына В.Д. и др.- М., 1997. 
16. Філософія. / Причепій Є.М. та ін. – К., 2001. 
17. Філософія. Курс лекцій. / Бичко І.В. та ін. – К., 1994. 
18. Фуко М. Археология знания. – М., 2003, 326 с. 
19. Чорний І.П., Рошкулець Р.І. Філософія. – Чернівці: Рута, 2006. 
20. Эволюционная эпистемология: проблемы, перспективы. – М., 1996. 

 
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/Ф2.3 
Курс – 4; семестр – 8; усього годин – 54; на тиждень - 2 год., (л/пр.), кредитів – 2. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: знання, отримані студентами при вивченні соціально-політичних, 
загальнонаукових дисциплін, а також отриманих у середніх навчальних закладах при 
вивченні спецкурсу „Основи безпеки життєдіяльності”. 



Мета викладання дисципліни: забезпечити відповідні сучасним вимогам знання 
студентів про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних 
ситуацій мирного часу, можливий вплив на життя і здоров’я людини; формувати 
необхідні в майбутній практичній діяльності вміння і навички для запобігання і ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій, захисту людей та навколишнього середовища; 
ознайомити зі змістом документів з міжнародного права, законодавчих та нормативно-
технічних документів, керівних і нормативних документів України щодо захисту людей у 
надзвичайних ситуаціях; з видами та організацією екстреної допомоги у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій мирного часу. 

Завдання вивчення дисципліни: навчити студентів: загальним закономірностям 
виникнення небезпек, їх властивостям; визначити небезпечні, шкідливі та вражаючі 
фактори, що породжуються джерелами цих небезпек; розробляти заходи та застосовувати 
засоби захисту від небезпечних, шкідливих та вражаючих факторів; прогнозувати 
можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм людини; 
використовувати у своїй практичній діяльності громадсько-політичні, соціально-
економічні, правові, технічні, природоохоронні, медико-профілактичні та освітньо-
виховні заходи, які спрямовані на забезпечення здорових і безпечних умов існування 
людини. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами 
небезпек мирного часу; наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм 
людини та навколишнє середовище; основи захисту здоров’я та життя людини і 
середовища її проживання; зміст документів з міжнародного права, законодавчих та 
нормативно-технічних документів, керівних і нормативних документів України щодо 
захисту людей у надзвичайних ситуаціях; види та організацією екстреної допомоги у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій мирного часу; 

розуміти: особливості прогнозування можливостей і наслідків впливу небезпечних 
та шкідливих факторів на організм людини; загальні закономірності виникнення небезпек 
та їх властивості; 

уміти: реалізувати відповідні заходи та засоби захисту щодо створення і підтримки 
здоров’я та безпечних умов життя і діяльності людини; у разі виникнення надзвичайних 
ситуацій приймати адекватні рішення та виконувати дії, спрямовані на їх ліквідацію. 

Викладацький склад: Логуш Леся Геннадіївна – асистент кафедри медичної 
підготовки. 

Методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів, групові 
та індивідуальні консультації; теоретичні заняття. 

Методи оцінювання: Поточне: усне опитування, фронтальне опитування, 
письмові контрольні летючки, письмові контрольні роботи. Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, підручники, наочність, методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Бабюк А.В., Макарова О.В., Рогозинський М.С., Романів Л.В., Федорова О.Є. 
Безпека харчування: сучасні проблеми. – Чернівці: Книги-XXI, 2005. – 456 с. 

2. Воробйов О.О., Кардаш В.Е. Медицина надзвичайних ситуацій. – Навчальний 
посібник. – Чернівці, 2001. – 186 с. 

3. Воробйов О.О., Кардаш В.Е., Радько М.М., Шестаков В.І. Цивільна оборона. – 
Навчальний посібник. – 2002. – 80 с. 

4. Воробйов О.О., Кардаш В.Е., Радько М.М., Шестаков В.І. Цивільна оборона. – 
Навчальний посібник. – 2002. – 80 с. 
 

Змістове наповнення: 
 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 
БЖД У ПОВСЯКДЕННИХ УМОВАХ 

 
Н.Е. 1.1. БЖД як наука. Основні поняття, визначення 

Основні поняття і визначення в БЖД (номенклатура небезпек; ідентифікація 
небезпек; квантифікація небезпек). Концепція прийнятого (припустимого) ризику в БЖД. 
Принципи, методи і засоби забезпечення безпеки життєдіяльності (орієнтуючі, технічні, 
управлінські, організаційні принципи). Питання безпеки життєдіяльності у законних і 
підзаконних актах. 

 
Н.Е. 1.2. Середовище проживання людини 

Медико-біологічні основи БЖД (загальні закономірності адаптації організму людини 
до різних умов; загальні принципи і механізми адаптації; взаємозв’язок людини з 
навколишнім середовищем). Характеристика сенсорних систем з погляду безпеки 
(зоровий, слуховий аналізатор; вестибулярна система; тактильна, температурна, больова 
чутливість). Управління факторами середовища. Людина як „елемент системи „людина-
середовище” (сумісність елементів системи „людина-середовище”). Екологічні небезпеки 
(джерела екологічних небезпек важкі метали, пестициди, діоксини, сполуки сірки, 
фосфору й азоту; повітря як фактор середовища перебування; вода як фактор середовища 
перебування; грунт як фактор середовища перебування. Харчові отруєння мікробного 
походження ( харчові токсикоінфекції, що викликаються мікробами та їх отрутами; 
токсикози пов’язані з впливом токсинів або мікроскопічних грибків). Харчові отруєння 
немікробного походження (отруєння (грибами, рослинами, насінням бур’янів злакових, 
домішками хімічних речовин; профілактика гострих інфекційних захворювань. 

 
Н.Е. 1.3. Небезпечні фактори навколишнього середовища 

Безпека харчування (забруднення харчових продуктів нітратами, радіонуклідами, 
пестицидами, важкими металами; харчові добавки). Органолептична оцінка деяких 
продуктів харчування. Джерела забруднення навколишнього середовища на території 
України (біосфера як зона життя; продукти згорання палива; промислові підприємства як 
джерело забруднення; природні стихійні катаклізми; екологічні проблеми в Україні). 
Біологічні небезпеки (мікроорганізми, гриби, рослини, тварини). 
 
Н.Е. 1.4. Виробниче середовище, його характеристика 

Техногенні небезпеки (загальна характеристика техногенних небезпек; тіла, що 
рухаються (механічні небезпеки); механічні коливання (вібрація, шум, ультразвук); 
електричний струм (фактори, які визначають небезпеку ураження електричним струмом, 
основні умови і причини ураження електричним струмом, засоби захисту); статична 
електрична енергія; електромагнітні поля (вплив на людину фактори ризику при роботі з 
комп′ютерами методи і засоби захисту); лазерне випромінювання; штучне освітлення; 
іонізуюче випромінювання (фізика радіоактивності, біологічна дія іонізуючих 
випромінювань, дозиметричні величини й одиниці їх виміру). 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

БЖД У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 
Н.Е. 2.1. Поняття про надзвичайний стан, надзвичайну ситуацію 

Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Основні заходи цивільного захисту. 
Режим функціонування єдиної системи цивільного захисту. 

 
Н.Е. 2.2. Надзвичайні ситуації мирного часу. Їх характеристика 

Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях. Причини виникнення й 
класифікація надзвичайних ситуацій. Природні небезпеки. 



 
Н.Е. 2.3. Аварії на атомних електростанціях та радіаційно-небезпечних об’єктах 

Особливості аварій та катастроф на радіаційно- небезпечних об′єктах.  Радіаційна 
обстановка, яка склалася після аварії на Чорнобильській АЕС. Радіаційна обстановка, яка 
може скластися на атомних електростанціях з реакторами пилу ВВЕР – 1000. Оцінка 
радіаційної обстановки після аварій на атомних електростанціях. Прилади радіаційної 
розвідки місцевості. Захист та лікувально-профілактичні заходи при радіаційних аваріях 
(захист часом, використання сховищ, індивідуальної аптечки АІ – 2, аптечки 
індивідуального медичного захисту – АІМЗ). Особливості аварій і катастроф на хіміко-
небезпечних об’єктах. Характеристика уражень персоналу при аваріях на хіміко-
небезпечних об’єктах. отруйні технічні рідини (антифризи, тетраетил свинець, метиловий 
спирт). Принципи, способи і засоби санітарно-хімічного захисту (СХЗ). 

 
Н.Е. 2.4. Психологія екстремальних ситуацій 

Психологія безпеки діяльності (антропогенні небезпеки; психологічні процеси і 
стани; особливі психічні стани; мотивація діяльності). Сучасний тероризм (фізичний, 
психологічний; прояви тероризму; чинники для можливих проявів тероризму в Україні; 
світові прояви тероризму; сучасні види тероризму (ядерний, технологічний, екологічний, 
кібертероризм, електромагнітний тероризм); сучасні засоби тероризму; електромагнітна та 
гамма-випромінювальна зброя; психотропна і психотропна зброя). Соціальні небезпеки 
(класифікація соціальних небезпек; причини та види соціальних небезпек). 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Конституція України. 
2. Арустамов Э.А., Волощенко А.Е., Гуськов Г.В., Платонов А.П., Прокопенко Н.А. 

Безопасность жизнедеятельности. – М., 2003. – 496 с. 
3. Бабюк А.В., Макарова О.В., Рогозинський М.С., Романів Л.В., Федорова О.Є. Безпека 

харчування: сучасні проблеми. – Чернівці: Книги-XXI, 2005. – 456 с. 
4. Безопасность жизнедеятельности. - Учебник / Под ред. С.В.Белова. – М.: Высшая 

школа, 2000. – 343 с. 
5. Безопасность жизнедеятельности. – Учебное пособие / Под ред. О.Н. Русака. – С.-Пб., 

2002. – 448 с. 
6. Білявський Г., Фурдуй Р., Костіна І. Основи екологічних знань. – К.: «Либідь», 2000. – 

334 с. 
7. Вредные химические вещества: Справочник. СПб.: Химия, 1994. – 686 с. 
8. Воробйов О.О., Кардаш В.Е. Медицина надзвичайних ситуацій. – Навчальний 

посібник. – Чернівці, 2001. – 186 с. 
9. Воробйов О.О., Кардаш В.Е., Радько М.М., Шестаков В.І. Цивільна оборона. – 

Навчальний посібник. – 2002. – 80 с. 
10. Воробйов О.О., Кардаш В.Е., Радько М.М. Медицина катастроф. – Навчальний 

посібник. – Чернівці, 2004. – 236 с. 
11. Воробйов О.О., Бабюк А.В., Романів Л.В. та ін. Програма підготовки студентів у 

вищих навчальних закладх з дисципліни БЖД // Науковий вісник ЧНУ. – Чернівці, 
2003. - № 190. – С. 27-30. 

12. Джигирей В.С., Жидецький В.І. Безпека життєдіяльності. – Підручник. - Львів, 2001. – 
256 с. 

13. Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності. – Навчальний посібник. – Київ, вид-во 
Європейського університету, 2003. – 268 с. 

14. Жаринов К.В. Терроризм и террористы: исторический справочник / Под общ. ред. А.Е. 
Тараса. – Минск: Харвест, 1999. – 606 с.  

15. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. – Навчальний 
посібник. – Львів, 2002. – 328 с. 



16. Жидецький В.І., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. – Львів: 
Афіша, 1999. – 348 с. 

17. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини. – Навчальний посібник, 5-те видання. – 
Л., Львівський банківський коледж - К.: вид-во «Знання», КОО, 2002. – 186 с. 

18. Миченко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі – 
Кіровоград, 1998. – 292 с. 

19. Надзвичайні ситуації. Основи законодаства України – Т. 1. – К., 1998. – 544 с. 
20. Надзвичайні ситуації. Основи законодаства України – Т. 2. – К., 1998. – 496 с. 
21. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності – Навчальний посібник – Суми: Університетська 

книга, 2000. – 301 с. 
22. Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок. Наказ Міністерства 

охорони здоров’я України від 23.07.96 р. № 222. 
23. Цивільна оборона. Навчальний посібник за ред. В.С.Франчука. – Львів: Афіша, 2000. – 

336 с. 
24. Чирва Ю.О., Баб’як О.С. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник – К.: АТІКА, 

2003. – 304 с. 
 

СУЧАСНА ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ 
Шифр дисципліни – 6.020301/00/Ф2.4 
Курс – 4, семестр – 7,8, усього годин – 108, на тиждень – 2,2 (л/с), кредитів – 4. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: 6.020301/00/2.1.2; 6.020301/00/2.2.2; 6.020301/00/3.1.2; 
6.020301/00/3.1.4; 6.020301/00/3.1.7; 6.020301/00/В4.1 

 Мета викладання дисципліни: глибоке і творче засвоєння основ сучасної 
філософської антропології як одного із провідних напрямів сучасної філософії, дати 
студентам знання з основних сучасних філософсько-антропологічних вчень, їх значення в 
формуванні світогляду людини, місця та ролі в утвердженні сучасних суспільних 
ліберально-демократичних та гуманістичних цінностей. 

 Завдання вивчення дисципліни: визначити актуальність та специфіку предмета 
філософської антропології в контексті сучасної філософської культури; проаналізувати 
історико-філософські витоки філософського напрямку; розкрити специфіку вихідних ідей, 
принципів, понять і категорій філософської антропології; визначити філософсько-
парадигмальні особливості та методологічні принципи філософського напрямку в системі 
сучасного філософського знання; охарактеризувати творчість провідних філософських 
антропологів; виявити і проаналізувати основні тенденції розвитку філософської 
антропології; розкрити  спорідненість філософської антропології з наближеними до неї 
філософськими напрямками та вченнями; осмислити гуманістичний потенціал 
філософської антропології для реалізації сучасних цивілізаційних та технологічних 
проектів. 

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
знати: особливості філософсько-антропологічних вчень, їх представників; 

актуальність романтично-неоромантичної антропології; аксіологічний та морально-
етичний характер „філософії життя”; особливості програмного вчення М.Шелера; 
гуманістичний потенціал екзистенціалістських вчень; значення структурної антропології 
для постструктуралізму та постмодернізму; оволодіння сучасними філософсько-
антропологічними методами пізнання; 

розуміти: філософську антропологію як соціокультурний і філософський феномен; 
історико-філософські чинники виникнення філософської антропології та закономірності її 
історичного розвитку; причини зосередження філософської антропології на аксіологічних 
детермінантах людського існування; особливості вчень Ніцше, Гайдеггера, Сартра та ін. в 
обґрунтуванні ціннісно-смислових орієнтирів людини; специфіку гуманістичного 
потенціалу філософської антропології; особливості „антропологічного повороту” 



М.Шелера; значення екзистенційної компоненти в життєдіяльності людини; основні 
завдання філософської антропології в розв`язання сучасних соціальних проблем; 
методологічний потенціал філософської антропології; 

уміти: визначити специфіку філософсько-антропологічних парадигм; 
проаналізувати історико-філософські передумови філософської антропології, основні 
соціокультурні детермінанти ХХ століття для її формування; розкрити метафізичні 
обмеження в формуванні філософської антропології; обґрунтувати роль Ф.Ніцше як 
засновника новітньої філософської антропології; розкрити відмінності романтичного 
світосприйняття; з`ясувати особливості “фундаментальної онтології” М.Гайдеггера в 
контексті його екзистенціалізму; проаналізувати проблему свободи в екзистенціалізмі; 
вміти застосувати феноменологічний та герменевтичний методи для аналізу предмета 
дослідження; визначити основні тенденції розвитку філософської антропології. 

Викладацький склад: Козьмук Ярослав Романович – кандидат філософських наук, 
доцент кафедри філософії. 

Методи навчання: лекції, семінарські заняття, захист рефератів, групові та 
індивідуальні консультації, самостійна робота студента, самостійне опрацювання 
студентами першоджерел та критичної літератури. 

Методи оцінювання: Поточне: захист рефератів, усне опитування, тестові 
завдання, контрольні роботи, аналіз першоджерел та критичної літератури. Підсумкове: 
іспит. 
Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс навчально-
методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії першоджерел, 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

9. Задубрівська О.М., Козьмук Я.Р. Онтологічний та антропологічний аспекти 
філософії М.Гайдеггера. – Чернівці: Рута, 2007. – 32 с.; 

10. Марчук М., Починок Б. Провідні філософські напрями (ХХ століття). Частина 1. 
Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 64-66. 

11. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г. Філософія. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 
2008. 

12. Філософія: конспект лекцій та методичні рекомендації / укл. О.М.Задубрівська, 
Я.Р.Козьмук. – Чернівці: Рута, 2008. – С.38-41. 
 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

 
Н.Е. 1.1. Предмет сучасної філософської антропології 

Предмет, методи і значення сучасної філософської антропології; основні поняття й 
категорії; парадигми сучасної філософської антропології; антропологізація сучасних 
соціокультурних реалій. 
 
Н.Е. 1.2. Витоки філософської антропології в класичному романтизмі 

Історичні, соціальні та економічні передумови романтизму; йєнська школа 
романтизму, її представники та вчення; принцип „перекладницького нарцисизму”; 
філософсько-літературний стиль романтиків. 
 
Н.Е. 1.3. Неоромантизм та філософія культури О.Шпенглера 

Неороматизм в філософії культури О.Шпенглера; принцип аффірмації в новітній 
філософській антропології; трансформація класичного романтизму в неоромантизм 
Шпенглера; ідея «заблокованості» культур; культуротворчі основи особистості; антиномія 
цивілізації та культури. 
 



Н.Е. 1.4. Філософія  “вселенського песимізму “ А.Шопенгауера 
Філософія волюнтаризму як реакція на раціоналізм німецької класичної філософії; 

поняття “волі” як визначальний онтологічний та гносеологічний принцип; 
волюнтаристська антропологія Шопенгауера; концепція “вселенського песимізму“; 
морально-етичне вчення Шопенгауера. 

 
Н.Е. 1.5. Ф.Ніцше – основоположник новітньої філософської антропології 

Тріумф творчості і трагедія життя Ніцше; основні принципи та стилістика 
творчості Ніцше; значення ніцшеанської тези “Бог мертвий“; проблема нігілізму; 
переоцінка цінностей; воля до влади; вічне повернення; людина як Надлюдина; морально-
етичне вчення Ніцше. 
 
Н.Е. 1.6. „Філософія життя„ В.Дільтея 

Філософія Дільтея в руслі ніцшеанської традиції; концепція історичної науки; 
методологічні принципи Дільтея; життя як „переживання”; вклад у вивчення 
індивідуальності; „філософія життя” і релігійний світогляд. 
 
Н.Е. 1.7. Поняття та сутність екзистенціалістської антропології 

Поняття екзистенціалізму; причини виникнення та формування філософського 
напрямку; екзистенціалізм і ніцшеанство; роль екзистенціалізму в формуванні західного 
громадянського суспільства; проблема людського буття.; нігілізм і «бездомність» 
людини.; метафізичні та новоонтологічні перспективи людини. 
 
Н.Е. 1.8. Екзистенціалістський потенціал формування творчої особистості 

Проблема пріорітетів сутності та існування; релігійний та атеїстичний варіанти 
екзистенціалізму; екзистенціалізм як гуманізм; прооблема екзистенційної ситуації; 
проблема свободи; проблема людського існування на межі буття і ніщо.  
 
Н.Е. 1.9. Антропологічний проект української ментальності 

Соціокультурні та світоглядні трансформації європейської само-ідентифікації 
України; українська романтична компонента в контексті європейського романтизму; 
кордоцентристський характер української антропології; екзистенційна „доля” 
українського народу: доля нереалізованих можливостей. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 
 

Н.Е. 2.1. Антропологічний потенціал фундаментальної онтології М.Гайдеггера 
Поняття „фундаментальної онтології” Гайдеггера; Гайдеггер як онтолог, екзистен-

ціаліст та антрополог; феноменологія та герменевтика Гайдеггера; буття людини і його 
онтологічна структура; основи „справжнього” та „несправжнього” людського існування. 
 
Н.Е. 2.2. „Антропологічний поворот” некласичної філософії 

„Філософська антропологія” у вузькому розумінні поняття; „біологічний” напрям в 
філософській антропології: А.Гелен, А.Портман, К.Лоренц, А.Мітчерліхь; 
„функціоналістський” напрям в філософській антропології: Г.Зіммель, Е.Кассірер; 
„культурологічний” напрям в філософській антропології: Е.Ротхакер, М.Ландман. 
 
Н.Е. 2.3. Аксіологічний взірець філософсь-кої антропології М.Шелера 

феноменологічні основи вчення; принцип емоційного (матеріального) апріорі; 
концепція емоційного духу; „метафізика любові” та її закони; онтологічний дуалізм 
людської сутності; антиномія „пориву” та „духу”; людина в епоху „вирівнювання”. 
 



Н.Е. 2.4. Біологічна модель філософської антропології Г.Плеснера 
герменевтичні (Дільтей) витоки антропологічного вчення; полеміка Плеснера з 

екзистенці-алізмом; проект „усунення дуалізму” душа-тіло та психічне-фізичне; 
діалектика індивідуального і загального в людині. 
 
Н.Е. 2.5. Філософська антропологія франкфуртської школи 

генезис, розвиток і програма франкфуртської школи; Адорно і його “Негативна 
діалектика”; “Діалектика Просвітництва” Адорно та Хоркхаймера; Маркузе і “велика 
відмова”; проблема “нерепресивної цивілізації”; соціальна проекція неофрейдиз-му 
Фромма. 
 
Н.Е. 2.6. Структуралістська антропологія 

поняття структури в етнології, лінгвістиці та антропології; структура соціальної 
організації; соціальні структури і проблема дуальних організацій; структурна 
антропологія і мистецтво та релігія; структура і діалектика; трансформація структуралізму 
в постструктуралізм. 
 
Н.Е. 2.7. Персоналістська антропологія 
-особистість як первинна творча реальність і вища духовна цінність;  
-французьський персоналізм; 
-соціальна програма персоналістської та общинної революції”; 
-теорія демократії як “тиранії” над особистістю; 
-„Персоналістський маніфест” Мун’є; 
-американський персоналізм; 
-етика американських персоналістів; 
-соціальна позиція американських персоналістів; 
-особистість як вища сутність демократії. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Больнов О.Ф. Философия экзистенциализма. – СПб, 1999. 
2. Гайдегер М. Феноменологія и трансцендентальна філософія цінності. К. 1996. Кс. 

14. 
3. Григорьян Б.Т. Философская антропология . – М. 1982. 
4. Делёз Ж. Ницше и философия. – М., 2003. 
5. История философии: Запад-Россия-Восток (книга третья. Философия ХІХ-ХХ вв.). 

– М.,1999. 
6. Камю А. Миф о Сизифе. Бунтующий человек. – Минск, 2000. 
7. Леві-Строс К. Структурна антропологія.- К., 2000.- с. 34-57, 325-360. 
8. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культурі // Оберіг . Київ . 1992. 
9. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. - К.:  “ИСА” 1995. 
10. Мислителі німецького Романтизму. – Івано-Франківськ, 2003. 
11. Мунье Э. Надежда отчаявшихся  /Мальро, Камю, Сартр, Бернанос/. -М., 1995. 
12. Мунье Э. Персонализм. - М., 1993. 
13. Никоненко С.В. Современная западня философия. – С.-П. 2007. 
14. Ницше Ф. Сочинения: В 2-х т. – М., 1990. 
15. Новалис . Генрих фон Офтендирген. – С.-П.,1995. 
16. Сартр Ж.П. Буття і ніщо. – К.,2001. 
17. Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1997. 
18. Хайдеггер М. Кант и проблемы метафизики.- М., 1997. 
19. Хайдеггер М. Положение об основании. Статьи и фррагменты. - С.-П., 1999.  
20. Черняков А.Г. Онтология времени. Бытие и время в философии Аристотеля, 

Гуссерля и Хайдеггера.- С.-П., 2001. 



21. Шелер М. Избранные произведения .- М., 1994. 
22. Шопенгауэр А. Введение в философию. – Минск, 2000. 
23. Шпенглер О. Закат Европы. – Минск, 1999. 
24. Ясперс К. Ницше и христианство .- “МЕДИУМ “  Москва , 1994. 
25. Ясперс К. Ницше. Введение в понимание его философии. – СПб, 2004. 

 
НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/Ф2.4д 
Курс – 4; семестр – 7; усього годин – 108; на тиждень – 3 год., (л/с) кредитів – 4. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: 6.020301/00/3.1.7. 
 Мета викладання дисципліни: всебічне й поглиблене вивчення філософії ХVІІІ-
ХІХ ст., представленої такими видатними постатями як І.Кант (трансцендентальна 
філософія, теорія пізнання, метафізика моральності, естетична теорія), І.Фіхте (основні 
принципи науковчення, практична філософія, філософія історії), Ф.Шеллінг (система 
трансцендентального ідеалізму, натурфілософія, проблема свободи, філософія міфології 
та філософія одкровення), Г.Гегель (феноменологія духу, філософія як наука, проблема 
свідомості, наука логіки, діалектична логіка, історія філософії), Л.Фейєрбах 
(антропологічна філософія, історія філософії, критика філософії Гегеля, засади філософії 
майбутнього). 
 Завдання вивчення дисципліни: оволодіння основами філософських вчень Канта, 
Фіхте, Шеллінга, Фойєрбаха; на базі класичних методів пізнання оволодіння 
трансформованими в Новий час філософськими методами пізнання (зокрема, гегелівською 
діалектикою); застосування форм та способів даного філософського дискурсу для 
обґрунтування власного світогляду, вдосконалення особистої культури філософування. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: основні філософські ідеї представників німецької класичної філософії, їх 
твори і доктрини, зміст філософських дискусій даного періоду, філософську 
термінологію німецької класичної філософії; основні передумови становлення німецької 
класичної філософії; основні засади формування німецької класичної філософії; основні 
вітальні пріоритети І.Канта; «Основні категорії чистого розуму»; засади етико-соціальної 
філософії Фіхте; Концепцію трансцендентального ідеалізму Шеллінга; 

розуміти: проблематику німецької класичної філософії, її історико-філософські 
передумови; значення німецької класичної філософії для подальшого поступу ідей 
філософії у Європі;вплив представників німецького просвітництва на погляди 
основоположників німецької класичної філософії; значення філософської системи І.Канта  
в контексті німецької класичної філософії та всієї філософської традиції; основні засади 
«Критики чистого розуму»; фундаментальність філософської концепції І.Канта; 
прикладний характер основних засад «Критики практичного розуму»; основні 
концептуальні положення філософії Фіхте; основні положення філософії Фіхте; 

уміти: читати і коментувати філософські тексти, аналізувати філософські проблеми 
із залученням концептуального апарату німецької класичної філософії; Проаналізувати 
основні події, що стали передумовами для виникнення німецької класичної філософії; 
проаналізувати досягнення німецького просвітництва; розкрити основні передумови 
становлення філософії І.Канта; обґрунтувати оригінальність гносеологічної концепції 
І.Канта; розкрити основні механізми вчення про трансцендентальне; обґрунтувати 
оригінальність гносеологічної концепції І.Канта; проаналізувати  зв’язки, що утворились 
в межах німецької класичної філософії; проаналізувати зв'язок фіхтеанською філософією 
та іншими філософськими концепціями. 

Викладацький склад: Чорний Іван Павлович (лекції) – кандидат філософських 
наук, доцент кафедри філософії, Рошкулець Роман Георгійович (семінари) – доцент 
філософських наук, асистент кафедри філософії. 



Методи навчання: лекції; семінарські заняття; групові та індивідуальні 
консультації; самостійна робота студента, самостійне читання першоджерел, виконання 
ІНДЗ (реферат, рецензія та анотація до першоджерел, ессе, науково-дослідні роботи), 
дискусія, доповідь. 

Методи оцінювання: Поточне: усне опитування, контрольні роботи, тестові 
завдання, термінологічний диктант, творче завдання, усне опитування, дискусія, оцінка за 
ІНДЗ (реферат, рецензія та анотація до першоджерел, ессе, науково-дослідні роботи), 
дискусія, доповідь. Підсумкове: іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Бродецький О., Чорний І. Новочасний раціоналізм і післяпросвітницький 
ірраціоналізм. Чернівці, 2003. 

2. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г. Філософія. – Чернівці: “Рута”, 2008. 
 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

 
Н.Е. 1.1. Передумови становлення німецької класичної філософії 

Загальна характеристика німецької класичної філософії. Історичні та культурні 
передумови становлення німецької класичної філософії. Адміністративно-територіальний 
устрій Німеччини 18 ст. Ляйбніц як передвісник німецького просвітництва. 
 
Н.Е. 1.2. Формування німецького просвітництва 

Філософія німецького просвітництва. Система філософії Х.Вольфа. Творчість Г.-
Е.Лессінга, Й.-Г.Гердера. Історичні умови становлення та розвитку німецької класичної 
філософії. Загальна характеристика німецького Просвітництва. Система філософії 
Хр.Вольфа. Філософські погляди Е.Лессінга. 
 
Н.Е. 1.3. Загальні засади філософії І.Канта 
 Життєвий та творчий шлях І.Канта. Основні ідеї докритичного періоду творчості: 
а) «Фізична монадологія І.Канта», б) Гносеологічно-методологічні погляди. Життя та 
творчість. Праці докритичного періоду творчості. Космогонічна гіпотеза. 
 
Н.Е. 1.4. Кантіанський переворот у філософії. критика чистого розуму 
 Основні передумови «Критики чистого розуму». Основні категорії «Критики 
чистого розуму». Гносеологічна концепція. Вчення про чуттєвості і проблема математики 
як науки («трансцендентальна естетика»). Вихідні принципи „Критики чистого розуму”. 
Трансцендентальна естетика. Простір, час. 
 
Н.Е. 1.5. Критика чистого розуму 

Вчення про розсудок і проблема природознавства як науки («трансцендентальна 
аналітика»). Вчення про розум і проблема метафізики як науки («трансцендентальна 
діалектика»). Критика раціональної теології. Трансцендентальна аналітика: 

a. чисті розсудкові поняття; 
b. дедукція чистих розсудкових понять; 
c. схематизм чистих розсудкових понять; 
d. система засад чистого розсудку; 
e. підстави розрізнення всіх предметів на Phaenomena і Noumena; 

Трансцендентальна діалектика: 
a. поняття чистого розуму; 



b. паралогізми чистого розуму; 
c. антиномія чистого розуму; 
d. ідеал чистого розуму; 
e. регулятивне вживання ідей чистого розуму. 

 
Н.Е. 1.6. Критика практичного розуму 

Співвідношення морального закону та практичного розуму. Основні постулати 
практичного розуму. Моральний обов’язок філософів. 

 
Н.Е. 1.7. Критика здатності судження 

Естетична здатність судження як філософія мистецтва. Проблема біологічної 
телеології. Філософія історії та соціальна філософія. Етика. Критика здатності судження. 
Філософія історії. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

 
Н.Е. 2.1. Філософія Й.-Г. Фіхте 

Життєвий шлях та філософська діяльність Фіхте. Основні засади філософії Фіхте. 
Науковчення як теоретична філософія. 

 
Н.Е. 2.2. Практична (етико-соціальна) філософія 

Демократично-революційний етап. Утопії «замкнутої трудової держави». 
Консервативний етап філософії історії. 
 
Н.Е. 2.3. Філософська концепція  Ф.В.Й.Шеллінга 

Життя та творчий шлях Шеллінга. Натурфілософська діалектика. Вчення про матерію. 
 
Н.Е. 2.4. Система трансцендентального ідеалізму Ф.В.Й.Шеллінга 

Теоретична філософія. Практична філософія. Філософія природних цілей. Філософія 
мистецтва. 
 
Н.Е. 2.5. Діалектична філософія Г.В.Ф. Гегеля 

Життя та філософська спадщина Г.В.Ф. Гегеля. «Феноменологія духу» як джерело 
філософії Г.В.Ф. Гегеля. Принцип історизму. Обґрунтування ідеалізму. Проблеми 
революції. Методологічні принципи побудови системи науки логіки. Вчення про буття: 
якість, кількість, поняття міри. Вчення про сутність: сутність, явище, дійсність, категорії 
сутності. Вчення про поняття. 

 
Н.Е. 2.6. Енциклопедія філософських наук як система філософської доктрини Г.В.Ф. 
Гегеля 

«Наука логіки». Предмет і структура філософії як науки. Онтологізація логіки і 
панлогізм. Три ступені «логічного». Вчення про буття. Вчення про сутність. 

 
Н.Е. 2.7. Енциклопедія філософських наук як система філософської доктрини Г.В.Ф. 
Гегеля 

Методологічні принципи побудови філософської системи Г.В.Ф. Гегеля. Вчення про 
буття, якість, кількість, міру. Основні засади вчення про поняття 

 
Н.Е. 2.8. Філософія духу Гегеля 

Натурфілософська концепція. Філософія духу. Теорія громадянського суспільства і 
держави. Суб’єктивний дух: антропологія, феноменологія, психологія. Об’єктивний дух: 



абстрактне право, мораль, сім’я, громадянське суспільство, держава. Абсолютний дух: 
мистецтво, релігія, філософія. 
 
Н.Е. 2.9. Філософські погляди Л.Фоєрбаха 

Життя та філософський шлях Л.Фоєрбаха. Антропологічний аспект філософської 
системи Л. Фоєрбаха (антропологічний матеріалізм). Проблема сутності релігії. 
Особливості атеїзму Л.Фоєрбаха. 
 
Н.Е. 2.10. Філософські погляди Л.Фоєрбаха 

Історико філософський аспект  антропологічної концепції Л.Фоєрбаха. Етичні та 
соціально-політичні погляди Л.Фоєрбаха. «Нова філософія» як «Нова релігія». Утопічна 
філософська концепція суспільства 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Библер В.С. Кант-Галилей-Кант. Разум Нового времени в парадоксах 
самообоснования. М., 1991. 

2. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. – К.: 
Либідь, 2001. 

3. Бродецький О., Чорний І. Новочасний раціоналізм і післяпросвітницький 
ірраціоналізм. Чернівці, 2003. 

4. Габермас Ю. Філософський дискурс Модерну. К.: Четверта хвиля, 2001. 
(Лекція1Свідомість часу в Модерні та потреба його самозасвідчення, Лекція2 
Гегелівське поняття Модерну). 

5. Ґадамер Г.Ґ. Істина і метод. Основи філософської герменевтики. К.:Юніверс, 2000.- 
Т.1.- С.27-64. 

6. Гегель Г. Основи філософії права. К.: ЮНІВЕРС, 2000. 
7. Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. XVII – XVIII ст.: Підручник. – 2-ге вид. –

К.: Либідь, 2000. 
8. Длугач Т.Б. И.Кант: от ранних произведений к „Критике чистого разума”. М., 1990. 
9. Железняк В.Н. Медиум. Опыт онтологического истолкования кантовской 

философии. Перм. гос. техн. ун-т. Пермь, 1997. 248 с. 
10. Кант І. Критика чистого розуму. К. : ЮНІВЕРС, 2000. 
11. Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. Санкт-Петербург: Университетская книга, 

1997. 
12. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины ХVІІ начала  

ХІХ века. М., 1989. 
13. Мамардашвили М.К. Кантианские вариации. М.: Аграф, 1997.- 312 с. 
14. Ортега-і-Гасет Х. Кант // Вибрані твори. К.:ОСНОВИ, 1994. 
15. Ортега-і Гасет Х. Чиста філософія // Вибрані твори. К.:ОСНОВИ, 1994. 
16. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Т.2. Спалах пророцтва: Гегель, 

Маркс та його послідовники. К.: ОСНОВИ, 1994. 
17. Рассел Б. Історія західної філософії. К.:ОСНОВИ, 1995. 
18. Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. – М.: Изд-во «Русское 

феноменологическое общество», 1997. 
19. Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. Санкт – Петербург: Высшая 

религиозно-философская школа, 2001. 
20. Янарас Х. Нерозривна філософія. Нариси вступу до філософії.- К., 2000. – 314 с. 

 
ФІЛОСОФІЯ ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ГЕРМЕНЕВТИКИ 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/Ф2.6 
Курс – 4; семестр – 7; усього годин – 126; на тиждень – 3 год., (л/с), кредити – 5. 
Обов’язкова. 



Попередні умови: 
Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів зі специфікою та основною 

проблематикою сучасного наукового дослідження гуманітарної сфери суспільства; 
важливість і актуальність цієї проблеми визначається тією обставиною, що гуманітарний 
аспект сучасної філософії та методології науки представлений у спеціальній літературі 
набагато меншою мірою, ніж природничо-науковий; висвітлити широке кола питань, що 
стосуються філософської і методологічної специфіки «наук про дух» у їх історичному і 
теоретичному вимірі. 

Завдання вивчення дисципліни: розкрити специфіку філософсько-
методологічного аналізу гуманітарного пізнання і знання; з`ясувати предметну, методичну 
та функціональну специфіку гуманітарного пізнання (знання) і особливість його основи – 
герменевтики; проаналізувати основні етапи становлення і розвитку гуманітарного 
знання, його епістемні та соціокультурні передумови; виявити роль і значення тих 
напрямків, течій і вчень, які вирішальним чином вплинули на розробку філософсько-
методологічних засад гуманітарних наук; розкрити природу і функції герменевтики в 
контексті розв`язання проблем гуманітарного пізнання; проаналізувати творчий характер 
процесу обґрунтування науковості гуманітарного знання як необхідної умови його 
інституалізації; експлікувати особливості гуманітарного ідеалу (критеріїв, стандартів, 
норм) науковості та його методологічний потенціал; з`ясувати роль гуманітарного знання 
в оптимізації процесів комунікації, досягнення взаєморозуміння і консенсусу; 
обґрунтувати зростання ролі гуманітарного знання в здійсненні гуманітарних експертиз, 
соціально-економічних модернізацій та посиленні процесів гуманізації й гуманітаризації 
науки і освітньої діяльності. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: предметні, методичні, функціональні особливості гуманітарного пізнання та 
герменевтики як його методологічної основи; етапи та закономірності історичного 
розвитку гуманітарного знання і специфіки його наукової інституалізації; основні 
парадигмальні підходи гуманітарних досліджень, їх плюралістичний характер; головні 
програми обґрунтування гуманітарного знання і вирішального значення у цьому процесі  
засобів герменевтики; логіку розвитку герменевтики та її філософського осмислення; 
зміст та функціональне значення в гуманітарному пізнанні процедур пояснення та 
розуміння; сутність і методологічний потенціал гуманітарного ідеалу науковості; 
епістемний і соціокультурний статус гуманітарних наук в сучасних умовах; 

розуміти: специфіку гуманітарного пізнання як самопізнання людини, 
усвідомлення її самовизначення в історії та культурі; людиномірний, діалогічний і 
творчий характер гуманітарного знання, його непересічне значення у формуванні 
духовності людини; життєво-практичну і суспільну доконечність гуманітарно-епістемного 
осмислення світу людини; причини підвищеної проблематичності та плюралістичного 
характеру гуманітарного пізнання та герменевтики; основні тенденції конституювання 
“наук про дух” у самостійну галузь наукового знання; творчу природу процесу 
обґрунтування гуманітарного знання і зміст дискусій щодо його наукової інституалізації; 
чим зумовлена неоднозначність і суперечливість співвідношення процедур пояснення і 
розуміння на різних етапах розвитку гуманітарного пізнання; особливості 
методологічного потенціалу гуманітарного ідеалу науковості у забезпеченні 
інтегративних тенденцій сучасної науки і процесах її гуманізації; передумови і причини 
актуалізації гуманітарного знання в сучасних умовах; 

уміти: розрізнити гуманітарне та інші типи знання, виокремити його основні 
ознаки; пояснити (в т.ч. на конкретних прикладах) основні функції гуманітарного знання; 
охарактеризувати основні етапи історичного розвитку гуманітарного пізнання і розкрити 
причини дискусій щодо характеру науковості знання про світ людини; розкрити 
специфіку обґрунтування гуманітарного знання і проблемність його входження в систему 
наукового знання; прослідкувати логіку історичного розвитку герменевтики від 



конкретної методики до філософського вчення; аналізувати першоджерела, 
рекомендовану літературу з філософії гуманітарних наук і герменевтики; володіти 
основними методами гуманітарних  досліджень, застосовувати їх в аналізі конкретних 
гуманітарних проблем; оцінити зміст і тенденції процесів гуманітаризації усіх сторін 
життєдіяльності сучасного суспільства. 

Викладацький склад: Починок Ірина Борисівна – кандидат філософських наук, 
доцент кафедри філософії. 

Методи навчання: лекції; семінарські заняття; групові та індивідуальні 
консультації; самостійна робота студента, самостійне читання першоджерел, виконання 
ІНДЗ (реферати, ессе, творчі завдання, науково-дослідні роботи). 

Методи оцінювання: Поточне: усне опитування, тестування, творче завдання, 
захист рефератів, термінологічний диктант, контрольна робота, фіксований виступ, захист 
науково-дослідної роботи, творче завдання, фіксований виступ. Підсумкове: іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Починок І.Б. Філософія гуманітарних наук. Навч. посібник. Частина 1. – 
Чернівці, “Рута”, 2007, - 71 с. 

 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ГУМАНІТАРНЕ ПІЗНАННЯ, ЙОГО РОЗВИТОК 
 

Н.Е. 1.1. Гуманітарне пізнання як предмет філософського аналізу 
Особливості філософського осягнення гуманітарного знання. Ціннісно-смисловий 

характер гуманітарного пізнання, усталені критерії науковості. Гуманітарне пізнання як 
самопізнання людини в історії. Гуманітарне пізнання в контексті життєвого досвіду. 
Парадигми гуманітарного пізнання. Гуманітарні науки у ХХІ ст. Співвідношення 
філософського і конкретнонаукового пізнання світу людини. Гуманітарне пізнання як 
самопізнання людини, розмаїття його форм. Основні парадигми філософського осягнення 
природи гуманітарного пізнання. 

 
Н.Е. 1.2. Гуманітарне пізнання, його особливості, методи і функції 

Об`єкт і предмет гуманітарного пізнання. Специфіка емпіричного базису 
гуманітарного пізнання. Методи і методологія, їх плюралістичний характер. Особливості 
гуманітарного знання. Функції гуманітарного пізнання. Вплив гуманітарного пізнання на 
здійснення гуманітарних експертиз, наукову картину світу і формування людини. 
Особливості проблемного поля гуманітарного пізнання. Критерії гуманітарного знання. 
Об`єкт і предмет гуманітарного пізнання. Методи, підходи, дослідницькі програми 
пізнання світу людини, причини їх методологічного плюралізму. Функції гуманітарного 
знання, його людинотворча місія. 

 
Н.Е. 1.3. Історичний розвиток гуманітарного пізнання та його інституалізація 

Передумови становлення гуманітарного пізнання. Історичні етапи розвитку 
гуманітарного пізнання. Формування наукових форм гуманітарного пізнання. Власне 
гуманітарна стратегія пізнання світу людини. Герменевтика в контексті гуманітарного 
пізнання. Проблема інституалізаціїгуманітарних наук. Життєво-практичні джерела 
гуманітарного пізнання. Особливості гуманітарного пізнання в епоху античності і 
середньовіччя. Передумови формування наукових форм гуманітарного пізнання. 
Ціннісно-смислова специфіка гуманітарного знання і проблема його науковості. 
Інституалізація гуманітарних наук як методологічна проблема. 



 
Н.Е. 1.4. В.Дільтей: програма обґрунтування “наук про дух 

Програма “критики історичного розуму”. Критика метафізичної і позитивістської 
філософії та історії. Життя та його об`єктивації як вихідна основа “наук про дух”. Перехід 
від психологічного до історичного обґрунтування “наук про дух”. Герменевтичне коло і 
проблема розуміння. Герменевтика як методологія гуманітарного пізнання. Дільтей: ідея 
“критики історичного розуму”. Інтерпретація психології як основної гуманітарної науки. 
Обґрунтування науковості гуманітарного знання на засадах історицизму. Вплив філософії 
“наук про дух” Дільтея на розвиток гуманітарних досліджень. 

 
Н.Е. 1.5. Баденське неокантіанство: особливості методології “наук про культуру” 

Аксіологічне обґрунтування “наук про культуру”. Ціннісний нормативізм 
гуманітарного пізнання. В.Віндельбанд: науки номотетичні та ідеографічні. Г.Ріккерт: 
апріоризм цінностей як передумова гуманітарного пізнання. Історично унікальне та 
індивідуальне як предмет гуманітарного пізнання. Методологічне протиставлення 
природознавства та історичної науки. Епістемно-гуманітарний смисл тези «назад до 
Канта». Аксіологічні засади методології «наук про культуру». Критичний аналіз 
неокантіанського протиставлення наук номотетичних та ідеографічних. Ціннісна 
опосередкованість гуманітарного знання і проблема його загальнозначущості. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ГЕРМЕНЕВТИКА І ГУМАНІТАРНИЙ ІДЕАЛ НАУКОВОСТІ 
 

Н.Е. 2.1. Проект феноменологічної герменевтики М.Гайдеггера 
Герменевтика Гайдеггера як радикалізація феноменології Гуссерля. Герменевтична 

феноменологія людського буття. Онтологізація розуміння. Мовна основа герменевтики. 
Інтерпретація герменевтичного кола. Істина як “неприхованість” буття. Трансформація 
герменевтики у «фундаментальній онтології» Гайдеггера. Герменевтика людського буття-
екзистенції. Мовна основа феноменологічної герменевтики. 

 
Н.Е. 2.2. Філософська герменевтика Г.-Г.Гадамера 

Універсалізація герменевтики і розуміння. Розуміння як атрибут життя і головна 
тема філософії. Передумови розуміння. Самоцінність смислу сексту і проблема його 
розуміння. Істина як дієво-історичне явище. Герменевтика Гадамера в контексті сучасної 
філософії. Основна ідея універсальної герменевтики Гадамера. Оцінка Гадамером 
герменевтичної традиції. Обґрунтування герменевтики на «провідній нитці» мови. 
Герменевтична інтерпретація істини. 

 
Н.Е. 2.3. Пояснення і розуміння в структурі  гуманітарного пізнання 

Сутність і форми пояснення і розуміння. Розвиток історичних уявлень про 
співвідношення пояснення і розуміння. Причини протиставлення пояснення і розуміння в 
“науках про дух”. Гіпотетико-дедуктивна модель пояснення в історичному пізнанні. 
Взаємодоповнюваність пояснення і розуміння. Герменевтика - методологія і філософія 
гуманітарних наук. Співвідношення пояснення і розуміння як проблема методології 
гуманітарного пізнання. Пояснення явищ історії та культури, його різновиди і можливості. 
Розуміння як основна процедура гуманітарних досліджень: емпатія, тлумачення, 
інтерпретація, розуміння. Взаємодоповнюваність пояснення і розуміння в контексті 
сучасного гуманітарно-епістемного дискурсу. 

 
Н.Е. 2.4. Гуманітарний ідеал науковості та його методологічний потенціал 

Критерії, еталони і норми гуманітарного пізнання. Особливості гуманітарного 
ідеалу науковості. Науковий нормативізм і ціннісна компонента гуманітарного пізнання. 



Плюралізм дослідницьких програм гуманітарного пізнання. Гуманітарний ідеал 
науковості як чинник гуманізації наукового та освітнього процесу. Гуманітарний ідеал 
науковості і постнекласична раціональність. Поняття ідеалу науковості знання, його 
зумовленість, структура і регулятивне значення. Особливості ідеалу науковості 
гуманітарного знання. Методологічний потенціал гуманітарного ідеалу науковості. 

 
Н.Е. 2.5. Гуманітарні науки в контексті соціальних, наукових та освітніх 
трансформацій сучасності 

Статус “наук про дух” в сучасних умовах. Софійні виміри гуманітарного знання. 
Гуманітаризація методологічної свідомості сучасної науки. Гуманітарні науки як чинник 
гуманітарних експертиз. Інтеграція гуманітарних і природничих наук. Гуманітарні науки і 
виклики ХХІ ст. Гуманітарне знання як чинник гуманітарних експертиз. Зміст і форми 
процесу гуманізації та гуманітаризації сучасної науки. Розвиток «наук про дух» і 
проблема гуманітаризації освіти. Вплив гуманітарних наук на цивілізаційний стан 
сучасного суспільства. 
 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 
1. Вико Дж. Основания новой науки. – М. – К., 1994. 
2. Вригт Г.-Х. фон. Логико-философские исследования. – М., 1986. 
3. Гадамер Г.-Г. Істина і метод. - Т.1. – К., 2000. 
4. Гадамер Г.-Г. Істина і метод. – Т.2. – К., 2000. 
5. Горак Г.І. Суспільні науки: особливості, генезис, структура. – К., 1977. – 197 с. 
6. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. Итоги ХХ 

столетия. – М., 2000. 
7. Коллінгвуд Р.Дж. Ідея історії. Автобіографія. – К., 1996. 
8. Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание. – М., 1991. – 192 с. 
9. Кузнецова Т.Ф. Философия и проблема гуманитаризации образования. - М., 1990. – 

117 с. 
10. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. – М., 1998. 
11. Ожеван М.А. Людський вимір науки та наукові “виміри” людини. – К., 1992. - 175 

с. 
12. Плотников Н.С. Жизнь и история. Философская программа Вильгельма Дильтея. – 

М., 2000. 
13. Починок І.Б. Філософія гуманітарних наук. Нвч. Посібник – Чернівці, 2007. 
14. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т.4. – 

СПб., 1997. 
15. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. – М., 1995. 
16. Степин В.С. Теоретическое знание. – М., 2000. 
17. Философия науки / Кохановський В.П. и др. – М. – Ростов н/Д. 2005. 
18. Философия науки. – М., 2006. 
19. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. – М., 2000. 
20. Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени. – Томск. 

 
НЕКЛАСИЧНІ ТИПИ РАЦІОНАЛЬНОСТІ 

Шифр дисципліни – 6.030101/00/Ф2.6б 
Курс – 4; семестр – 8; усього годин – 108; на тиждень – 3 год.(л/с), 3,5 кредити. 
Обов’язкова. 
Попередні умови; 6.030101/00/3.03; 6.030101/00/3.04; 6.030101/00/3.05; 6.030101/00/5.09 

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів та обговорити 
проблематику ірраціоналістичних течій у філософії ХІХ–ХХ ст. (неокантіанство, 
неогегельянство, інтуїтивізм), виявити ідейно-теоретичні, світоглядні та соціокультурні 
причини їх виникнення та особливості розвитку; дати виклад історії новоєвропейської 



філософії з позицій виявлення ірраціоналістичних тенденцій та протиставлення її 
раціоналістичним традиціям. 

Завдання вивчення дисципліни: виробити у студентів уміння об’єктивно і 
критично аналізувати основні тенденції в розвитку філософії ХІХ–ХХ ст., де некласичні 
типи раціональності відіграють провідну роль у визначенні місця природничих та 
гуманітарних наук у формуванні ціннісних орієнтацій сучасного людства; виявити 
світоглядні та соціокультурні передумови зародження в новочасній філософії 
ірраціоналістичних тенденцій; показати позитивні сторони і здобутки ірраціоналістичних 
настанов у філософії; виявити негативні сторони в ірраціоналістичних школах і напрямах; 
розкрити зміст впливів ірраціоналістичних течій на характер і проблематику філософії ХХ 
ст.; навчити студентів аналізувати зміст філософії певного мислителя чи напряму в 
контексті соціокультурних процесів. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: 
розуміти: 
уміти: 
Викладацький склад: Чорний Іван Павлович – кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії. 
Методи навчання: лекції; семінарські заняття; групові та індивідуальні 

консультації, дискусії. 
Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, захист рефератів, аналіз 

першоджерел, тестові завдання, усне опитування. Підсумкове: залік. 
Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 

навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Бродецький О., Чорний І. Новочасний раціоналізм і післяпросвітницький 
ірраціоналізм. Чернівці, 2003. 

2. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г. Філософія. – Чернівці: “Рута”, 2008. 
3. Чорний І.П., Танасійчук В.В. Теорія та історія культури. – Чернівці,2001. 

 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

РАЦІОНАЛІЗМ ТА ІРРАЦІОНАЛІЗМ У ФІЛОСОФІЇ НОВОГО ЧАСУ 
 

Н.Е. 1.1. Колізії європейського духу як предмет історико-філософських студій 
До питання про поняття “раціоналізм” та “ірраціоналізм”. Актуальність проблеми 

трансформації європейського раціоналізму. Традиції європейської філософії і 
позараціональні способи осмислення проблеми людини і світу. Теоретичні та 
методологічні засади аналізу проблем некласичної раціональності. Некласична 
раціональність у дзеркалі історико-філософських досліджень. Некласична раціональність і 
тенденції сучасної філософії. 

 
Н.Е. 1.2. Новочасна філософія: тріумф Розуму і його самонищівний потенціал 

Просвітницько-раціоналістична спрямованість новочасних світоглядних концепцій 
і початки самокритики Просвітництва. Німецька класична філософія як теорія діяльно-
творчого духу і свободи. Ірраціоналізм як alter ego німецької ідеалістичної філософії. Від 
антиномій розуму до примату належного над наявним у філософії Канта. Фіхтевський світ 
як воля і чин. Містично-персоналістичний пантеїзм, естетизм та інтуїтивізм у філософії 
Шеллінга. Абсолютний раціоналізм Гегеля і його трансформація в ірраціоналістичні 
настанови і принципи. 
 



Н.Е. 1.3. Романтизм: ірраціоналістичні настанови і критика розуму 
Світоглядно-соціокультурні засади романтизму. Допросвітницькі витоки 

романтичного світовідчуття. Колізії Просвітництва як антиномія між ідеалом і дійсністю. 
Самоцінність духовно-творчого переживання людини. Від метафізики Універсуму 
множини реальностей. Уява, розум, екстаз проти уніфікаційно-генералізуючої функції 
розуму. Романтична іронія як естетизація настанов свідомості людини і світоглядно-
філософський метод. Романтизація як містифікація зв’язку між людиною і Універсумом. 

 
Н.Е. 1.4. Криза раціоналістично-метафізичних настанов (20-90 рр. ХІХ ст.) 

С.К’єркегор і контроверза абсурдно-відчуваючої віри та космічної доконечності. 
Віра як наслідок безпорадності мислення. Особистісне існування як предмет і смисл 
філософії. Стихія волі як онтологічна першооснова у філософії А.Шопенгауера. 
Страждання як свідомий вибір людини. Зречення людини і заперечення індивідуальної 
волі. Воля та інстинкти проти розуму в філософії Ф.Ніцше. Жадання влади й переважання 
– критерій гідності людини. “Бог помер” – вирок європейській культурі й моралі. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

 
Н.Е. 2.1. Неокантіанство: філософське обґрунтування наукового знання і культури 

Світоглядні й соціокультурні передумови формування неокантіанства. Марбурзька 
школа неокантіанства. Г.Коген і проблема математичного природознавства. П.Наторп і 
вимога трансцендентального обґрунтування філософських тверджень. Річ-сама-собою і 
“логіка чистого пізнання”. Проблема логічних засад і об’єктивної цінності науки. 
Баденська (Фрайбурзька) школа. Історичні настанови і феноменологія знання. Науки про 
природу і науки про дух (культуру). Цінність як критерій прогресу. 

 
Н.Е. 2.2. Неогегельянство і проблема створення моністичного світогляду 

Від неокантіанства до неогегельянства: філософська інтерпретація соціокультурної 
ситуації 20-х рр. ХХ ст. Неогегельянство в Німеччині. Ірраціоналістичне тлумачення 
Гегелевої діалектики. Критична діалектика. Трагічна діалектика. “Самоздійснення духу” і 
філософія культури. Соціальні й антропологічні аспекти неогегельянства. 
Неогегельянство в Італії. Світоглядно-соціокультурні передумови. Б.Кроче і його 
філософія діяльного духу. Історія як розвиток свободи. Дж.Джентіле й антиномія 
емпіричного й універсального “Я”. Мислення як пізнання і воля. Людський дух як 
становлення божественного духу. 

 
Н.Е. 2.3. Філософія життя ХХ століття. Інтуїтивізм А.Бергсона 

Життя, переживання як першооснова світогляду в філософії В.Дільтея і Г.Зіммеля. 
Конфлікт культури і філософія життя. Науки про природу і науки про дух. Основні види 
світогляду в ученнях В.Дільтея і Г.Зіммеля. Філософія життя і “творча еволюція” 
А.Бергсона. Критика раціонального пізнання й інтуїція. Наукова й містична інтуїція. Бог-
творець як смисл і мета життєвого гону. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Гегель Г.В.Ф. Основи філософії права, або Природне право і державознавство. – 
К.,2000. 

2. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – М.,2002. 
3. Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. – К.,2000. 
4. Декарт Р. Метафізичні розмисли. – К.,2000. 
5. Камю А. Есе // Камю А. Вибрані твори у 3-х тт. – Харків,1997. – Т.3. 
6. Кант И. Критика чистого разума. – Симферополь,1998. 
7. Кант І. Критика чистого розуму. – К.,2000. 



8. Кант И., Гегель Г.В.Ф., Шеллинг Ф.В.Й. Немецкая классическая философия. Т.1. – 
М., Харьков,2000. 

9. Колінгвуд Р.Дж. Ідея історії. – К.,1996. 
10. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия. – М.,1989. 
11. Лазарев В.В., Рау И.А. Гегель и философские дискуссии его времени. – М.,1991. 
12. Ніцше Ф. По той бік добра і зла: прелюдія до філософії майбутнього. – Львів,2002. 
13. Рассел Б. Історія Західної філософії. – К.,1995. 
14. Свасьян К.А. Фридрих Ницше: мученик познания // Ницше Ф. По ту сторону добра 

и зла. – Минск,1997. 
15. Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії. – К.,1998. 
16. Сучасна зарубіжна філософія. Хрестоматія. – К.,1996. 
17. Таранов П.С. Анатомия мудрости: 120 философов: в 2-х тт. Т.2. – 

Симферополь,1997. 
18. Тарнас Р. История западного мышления. – М.,1995. 
19. Философия человеческой воли и деструктивности (Шопенгауер, Ницше). – 

М.,1996. 
20. Фихте И.Г. Сочинения. – М.,1995. 
21. Фихте И.Г., Шопенгауер А. Немецкая классическая философия. Т.2. – 

М.,Харьков,2000. 
22. Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя. – Минск,1998. 
23. Чорний І.П., Танасійчук В.В. Теорія та історія культури. – Чернівці,2001. 
24. Шопенгауер А. Избранные произведения. – Ростов-на-Дону,1997. 
25. Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1-2. – Минск,1998. 

 
СУЧАСНА РЕЛІГІЙНА ФІЛОСОФІЯ 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/Ф2.6г 
Курс – 4, семестр – 8, усього годин – 81, на тиждень – 2 (л/с), кредитів – 3. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: 6.020301/00/3.1.5; 6.020301/00/3.2.2; 6.020301/00/3.1.4. 
 Мета викладання дисципліни: дати студентам знання з основних сучасних 
релігійно-філософських вчень, їх значення в формуванні цілісного релігійно-світського 
світогляду людини, утвердженні сучасних гуманістичних цінностей, розкритті творчого 
потенціалу особистості; формування свідомості студентів на засадах сучасних 
гуманістичних ідеалів, ліберально-демократичних цінностей, національно-патріотичних 
та громадянських пріоритетів. Визначальним у цьому навчально-виховному процесі є 
осмислення студентами специфіки сучасної західної філософсько-релігійної парадигми, 
яка би для них, майбутніх спеціалістів, розкривала максимальні теоретичні та практичні 
перспективи їх подальшої фахової самореалізації в процесі європейської 
самоідентифікації України, її духовного відродження 

 Завдання вивчення дисципліни: визначити актуальність та специфіку предмета 
релігійної філософії в контексті сучасної філософської культури та філософської 
антропології; проаналізувати історико-філософські та релігієзнавчо-теологічні витоки 
філософського напрямку; розкрити специфіку вихідних ідей, принципів, понять і 
категорій релігійної філософії; визначити філософсько-парадигмальні особливості та 
проблемність методологічних принципів філософського напрямку в системі сучасного 
філософського знання; охарактеризувати творчість провідних релігійних філософів; 
виявити і проаналізувати основні трансформаційні процеси сучасної релігії, шляхи її 
модернізації; розкрити  спорідненість релігійної філософії з наближеними до неї 
філософськими напрямками та вченнями; осмислити гуманістичний потенціал сучасної 
релігійної філософії для розбудови сучасного ліберально-демократичного українського 
суспільства. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 



знати: особливості сучасних релігійно-філософських напрямків, вчень його 
представників; актуальність сучасної релігійної філософії; особливості сучасної релігійної 
ситуації – в Україні та світі; шляхи модернізації неотомістської філософії; унікальність 
тейярдистського вчення; основні тенденції протестантських релігійно-філософських 
вчень; особливості екзистенціалістських релігійно-філософських концепцій; французький 
та американський варіанти персоналізму як релігійної філософії; основні російської 
релігійної філософії; 

розуміти: сучасну релігійну філософію як соціокультурний і філософський 
феномен; історико-філософські чинники виникнення релігійної філософії та особливості її 
розвитку; причини дистанціювання релігійної філософії від „чистих” форм філософії та 
релігії; відмінності методології релігійної філософії від методологічних засад філософії та 
догматичності теології; особливості критики представниками релігійної філософії 
традиційної нерелігійної та атеїстичної філософії; особливості релігійно-філософського 
дискурсу; зв'язок та спадковість сучасної релігійної філософії з традиційною релігійною 
філософією та теологією; особливості вчень провідних пост релігійних філософів  – 
Марітена, Жільсона, Тейяра де Шардена, Муньє, Кіркегора, Ясперса, Бердяєва, Шестова, 
Соловйова та ін.; специфіку гуманістичного потенціалу релігійної філософії; основні 
завдання релігійної філософії в розв`язання сучасних соціальних проблем; методологічну 
особливість релігійної філософії; 

уміти: визначити специфіку релігійно-філософського світосприйняття; 
проаналізувати історико-філософські та теологічні передумови релігійної філософії, 
основні соціокультурні детермінанти Х1Х -  ХХ століть для її формування; розкрити 
метафізичні  чинники в формуванні релігійної філософії; обґрунтувати коректність та 
переконливість релігійно-філософських вчень; правильно застосувати релігійно-
філософську термінологію та методологію; критично оцінити релігійно-філософські 
вчення; визначити основні тенденції формування сучасної релігійної філософії. 

Викладацький склад: Козьмук Ярослав Романович – кандидат філософських 
наук, доцент кафедри філософії. 

Методи навчання: лекції, семінарські заняття, написання рефератів, самостійне 
читання першоджерельної літератури, групові та індивідуальні консультації 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, захист рефератів, аналіз 
першоджерел, тестові завдання, дискусії. Підсумкове: іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Філософія: конспект лекцій та методичні рекомендації / укл. О.М.Задубрівська, 
Я.Р.Козьмук. – Чернівці: Рута, 2008. – С.38-41. 

2. Марчук М., Починок Б. Провідні філософські напрями (ХХ століття). Частина 1. 
Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 64-66. 
 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

 
Н.Е. 1.1. Предмет релігійної філософії 

Визначальні методологічні принципи сучасної релігійної філософії. Проблема 
предмета релігійної філософії. Релігія як предмет пізнання. Специфіка раціонального та 
ірраціонального способів пізнавального процесу. Відмінність предмета релігійної 
філософії від філософії релігії. Філософське розуміння сутності релігії. Поліваріантність 
визначень релігії. Функції релігійної філософії. Онтологічна, гносеологічна та соціальна 
функції релігійної філософії. Процедура “секралізації” базових цінностей релігії в їх 
принциповій відмінності від філософії та інших форм суспільної свідомості. Релігія як 



спосіб формування психологічної цілісності людини. Співвідношення філософії і теології. 
Основне питання релігійної філософії. Основні тенденції сучасної релігійної філософії та 
теології: поворот від теоцентризму до антропоцентризму, корегування співвідношення 
релігії і науки, зв’язок теології з сучасними антропологічними вченнями, екуменізація 
релігії. 

Сучасні релігійно-філософські вчення. Історія формування релігійної 
філософії. Екзистенційна релігійна філософія. Роль папських енциклік у формуванні 
релігійної філософії. Неотомізм. Тейярдизм як впливовий напрям сучасної релігійної 
філософії. Протестантська та неопротестантська релігійна філософія. Персоналізм, його 
французький та американський варіанти. Російська релігійна філософія. 

Гегель про співвідношення філософії і релігії. Відношення філософії до релігії 
взагалі. Відношення філософії релігії до філософської ситеми. Відношення філософії 
релігії до позитивної релігії. 
 
Н.Е. 1.2. Релігійний екзистенціалізм 

Релігійний екзистенціалізм С.Кіркегора. Концептуальність вчення С.Кіркегора. 
Свобода як фактор формування етично-особистісного існування людини. Свобода як 
духовний акт. Екзистенційна діалектика С.Кіркегора. “Якісна” діалектика як спосіб 
збереження віджношення до Бога. Три стадії пізнання: естетична, етична та релігійна. 
Жертвеність Іова. Відчай як спосіб пробудження в людині вищої істоти. Співвідношення 
моралі і розуму. Витоки істини в прогалині розуму і абсурду. Бездна абсурду. Моральний 
парадокс Авраама. Відмінності традиційної (християнської) етики та етики С.Кіркегора. 
Поступок Авраама в контексті традиційної моралі. Жертвеність Аврама як спосіб 
випробовування вірою. Рицар віри і рицар покірності. Боговизначеність людської свободи. 
Свобода і гріховність. 

Релігійний екзистенціалізм К.Ясперса. Трансцендентальна сутність людської 
екзистенції. Екзистенційна ситуація і свобода. Відмінність свободи в кантівському та 
ясперському розуміннях. Релігійні основи екзистенціалізму. Обумовленість екзистенції 
трансценденцією. Екзистенція і розум. Комунікація як структурний елемент людського 
буття. Поняття “екзистенційної комунікації”. Філософська віра. Смисл філософської віри, 
її відмінність від релігійної віри. Предмет філософської віри. Фактор скептицизму для 
філософської віри. Філософська віра як прафеномен віри і розуму. Релігійна філософія 
історії. Проблема єдності історичного часу як основи історичного процесу. Сутність 
історії на основі трансцендентної смислоутворуючої домінанти. Вісьовий час. Історія як 
“священна історія”. Історичний процес духовної єдності. 
 
Н.Е. 1.3. Релігійний психоаналіз К.Г.Юнга 

Архитипні основи релігійної свідомості. Структура підсвідомого. Індивідуальне 
і колективне несвідоме. Перенос як проекція підсвідомого змісту. Архетипи, їх 
характеристика. 

Психоаналітична характеристика догмату про Троїцю. Індивідуація як аспект 
божественної волі. Формування архетипа Троїці в дохристиянській релігійній культурі – 
Єгипті, Стародавній Греції. Формування архетипа Троїці в його іпостасях. Троїця в 
символах віри. Христос як архетип. Бівалентність архетипа Троїці. Значення 
психологічного символа Троїці. Проблема четверичності. Четвертий елемент як 
відповідність трьом фазам троїчного процесу. Наявність автономної сфери для “князя 
тьми”. Проблема божественності зла в контексті свободи людини. Необхідність нової 
моралі. 

Христос як символ архетипа самості. Проблема Іова. Символіка перетворення в 
месі. Антиномія релігії і маскультури. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 



 
Н.Е. 2.1. Релігійна філософія Т.де Шардена 

Релігійно-філософський еволюціонізм. Методологічні основи 
еволюціоністського вчення Т.де Шардена. Наукова та релігійна аргументація поетапності 
космогенезу. Необхідність та суперечливість модернізації католицизму. Діалектика Т.де 
Шардена. Концепція наукової феноменології як синтезу накових, релігійних та 
антропологічних знань. Феноменологічний спосіб включення людини в об’єктивний 
процес еволюції. Теорія космогенезу. Три стадії процесу косморозвитку. Роль людини в 
процесі еволюції Універсуму. Два види енергії: тангенціальної та радіальної. Еволюція 
життя як модифікація певного рівня радіальної енергії. 

Релігійна філософія історії. Людина як завершальний етап космогенезу. 
Людство – інструментальна фаза еволюції Універсуму. Дивергентний та конвергентний 
етапи космогенезу. “Мислячі центри” колективної свідомості людства. “Нервова система” 
людства в формах комунікації, колективної пам’яті та спадковості. “Мислений покров” 
Землі, або нооосфера. Проблема об’єднання людства. Трансформація матеріальних основ 
об’єднання людства в духовні. Нове духовне утворення як нова психологічна атмосфера. 
Формування нової моралі як синтезу еволюціоністської та християнської моралі. Фактор 
діяльності в житті людини як долучення до процесу космогенезу. Точка Омега як 
персоніфікація Універсуму. Бог – точка Омега. Космогенез як Христогенез. Необхідність 
реформи християнства. 
 
Н.Е. 2.2. Неотомізм та неопротестантизм 

Неотомізм – філософська доктрина римо-католицької церкви. Географія 
поширення неотомізму. Енцикліка Льва ХІІІ (Aeterni Patris) про необхідність реставрації 
томізму, поєднання філософської мудрості з християнським Одкровенням. Принцип 
універсалізму в неотомізмі – поєднання віри і раціоналізму, споглядальності і 
практицизму, індивідуальності і соборності тощо. Визначення буття як конечного і 
безмежного, іманентного та трансцендентного. Вчення про акт і потенцію як основи 
онтології неотомізму. Вихідний пункт гносеології – подвоєність світу. Телеологічність 
філософії історії неотомізму. “Персоналістичність” антропології неотомізму – особистість 
є самодіяльна духовна субстанція. Етика неотомізму про безсмертя людської душі. 
Неосхоластика кардинала Мерс’є в Лувені. Неосхоластика в Франції: Жак Марі- 
тен, Ет’єн Жільсон. Неосхоластика Міланського католицького університету. (Філос. 
Енциклопедія “Неотомізм”, та Д.Реале, т.4). 

Філософія неопротестантизму. Пріорітет онтологічно-етичної проблематики в 
питаннях буття людини. Три основних напрямки протестантської теологфї: 
фундаменталістський, модерністський та неоортодоксальний. Неопротестантський 
екзистенціалізм П.Тілліха та Р.Бультмана. “Коментарі” К.Барта – перша праця 
протестантської теології ХХ століття. У.Раушенбах – основоположник “соціального 
Євангелія”. Концепція людської гріховності Рейнольда Нібура. (Бурж. ф-я ХХ века). 
 
Н.Е. 2.3. Персоналізм 

Французький варіант персоналізму. Виникнення персоналізму у Франції. 
Неокантіанець Шарль Ренув’є – засновник персоналізму. “Нова монадологія” Ренув’є, 
його концепція релігійно-етичного теїзму – “світської релігії”. Основні представники 
французького персоналізму – Еманюель Муньє, Жан Лякруа, заснування ними журналу 
“Еспрі” (“Дух”). Наближений до французького персоналізму Поль Рікер та Мішель 
Дюфрен. Вплив М.Шелера, Г.Марселя, К.Ясперса на персоналізм. Особистість – ядро 
філософії. Ірраціоналістична гносеологія персоналізму. Ідея “общинної революції”. 
Перехід від революційності до реформаторства. Персоналістський синтез марксизму з 
екзистенціалізмом. Прагнення піднятися над екзистенціалізмом та марксизмом – основне 
завдання персоналізму. 



Північноамериканський персоналізм. “Персоналізм” Б.П.Боуна. Теїстична 
сутність персоналізму Б.Боуна. Принцип ідеалістичного плюралізму Дж.Хауісона. 
Персоналізм учнів Б.Боуна Р.Т.Флюелінга і Е.Ш.Брайтмена. Теїстичний і плюралістичний 
характер їх вчень. Персоналізм як “вчення в манері Лейбніца і Берклі”. Етика 
американських персоналістів. Соціальна позиція американських персоналістів. 
 
Н.Е. 2.4. Російська релігійна філософія 

Релігійний екзистенціалізм Н.Бердяєва. Праці Бердяєва “Нова релігійна 
свідомість і громадськість”, “Смисл творчості” та “Філософія свободи”. Релігія та містика 
як основи філософії. Проблема формування особистості. Екзистенційні виміри людської 
особистості. Людина як предмет філософії. Індетермінізм морально-етичного вчення 
Н.Бердяєва. Поняття “автономності моралі” та “внутрішньої свободи” особистості. Ідея 
“божественності людства”. 

Релігійна філософія В.Соловйова. Три періоди творчості: теологізованого 
прогресизму, утопії вселенського панування, есхатології. Витоки релігійної антропології в 
філософії Платона і Канта. Вплив гегелівської діалектики на формування концепції 
особистості. Проблема особистості і свободи. Концепція позитивної всеєдності – “повна 
свобода складових частин в досконалій єдності цілого”. Гносеологічна концепція 
“цілісного знання”. Теорія світового процесу. Вчення про світову душу. Історіософія. 
Історичне та духовне значення Одкровення, три стадії його осмислення. Відмінність між 
східною та західною християнською культурою. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 
ПОЧАТКОВІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ПРЕДМЕТУ ДІАЛЕКТИКИ 

 
Н.Е. 1.1. Діалектика як метод і теорія 

Предмет діалектики як науки. Діалектика і софістика. Концептуальні основи 
діалектики та її роль у пізнанні. Діалектичний метод як система знань про зовнішній світ і 
людину. 

 
Н.Е. 1.2. Діалектика і метафізика Платона 

Філософське вчення Платона і софістика. Моно-дуалістична концепція Платона про 
знання та два світи. Космологія і метафізика. 

 
Н.Е. 1.3. Теорія пізнання і логіка Арістотеля 

Переосмислення Арістотелем концептуальних засад діалектики Платона (дедукція, 
силогізм). Єдність "форми" і "матерії", "одиничного" і "загального". Логіка як теорія 
умовиводу. Космологія і фізика Арістотеля. Теоретико-пізнавальні основи діалектики 
суспільного розвитку. 

 
Н.Е. 1.4. Дихотомічна єдність діалектики, софістики та схоластики у філософії IX-
XVII ст. 

Скептицизм - синтез ідей елеатів, софістів і Платона. Особливості синтезу філософії і 
релігії у діаді "номіналізм-реалізм". Проблеми формування "механістичного" світогляду. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ДІАЛЕКТИКА НАУКОВОГО ЗРАЗКА 



 
Н.Е. 2.1. Особливості становлення науково-філософського методу у XVI-XVIII ст. 

Експериментально-математичне дослідження природи. Ф.Бекон - творець нового 
методу. Механіцистський підхід Декарта та особливості формування класичної науки. 
Метафізика і діалектика у філософії Нового часу. 

 
Н.Е. 2.2. Філософські основи діалектики Канта, Фіхте, Шеллінга 

Основи діалектичного методу у філософії Канта. Діалектика теоретичної і 
практичної філософії Фіхте. Діалектика природи Шеллінга. 

 
Н.Е. 2.3. Діалектична логіка Гегеля чи теорія розвитку понять? 

Принцип тотожності буття і мислення у філософії Гегеля. Вчення Гегеля про 
логічний процес. Тріадний метод розвитку понять і взаємозв'язок категорій науково-
теоретичного мислення. Діалектика самопізнання "абсолютної ідеї" Гегеля. 

 
Н.Е. 2.4. Діалектика методу та істини у сучасній філософській думці 

Прагматизм і теорія істини. Діалектика як засіб зміни парадигм філософського 
пошуку. Проблема методу та істини у філософській герменевтиці. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Алексеев, П.В., Панин, А.В. Философия: Учебник / МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. 
фак. / 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 1997. - 567 с.  

2. Губин В.Д. Онтология: Проблема бытия в современной эвропейской философии. - М., 
Росс. гос. гуманит. ун-т, 1998. 191 с. 

3. Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления. И др.Минск: 
Харвест, М.: Аст,- 2000.-752с. 

4. Декарт Р. Метафізичні розмисли. - К., 2000. 
5. Исаев А.А. Бытие и существование как философские понятия. Уфа, 1997. 
6. Мамардашвили М. Картезианские размышления. - М.: Прогресс, - 2001. – 352 с. 
7. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії. Онтологія людини- К., 1996. 
8. Рассел Б. Історія західної філософії.- К., 1995. - 759с. 
9. Республика, 1997. 495 с. (Философия на пороге нового тысячелетия). Библиогр.: с. 

481-488. Указ. имен: с. 489-492. 
10. Рюс Ж. Поступ сучасних ідей. Панорама новітньої науки. - К.: Основи, 1998. – 669 с. 
11. Сартр Ж.П. Буття і ніщо. Нарис феноменологічної онтології. К.:Основи, - 2001. - 854с. 
12. Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. - Санкт-Петербург: Высшая 

религиозно-философская школа, -2001, 445 с.  
13. Черняков А.Г. Онтология времени. Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля 

и Хайдеггера. - Санкт-Петербург: Высшая религиозно-философская школа, - 2001. 
14. Шпигельберг Г. Феноменологическое движение. М.: Логос, 2002. – 680 с.  
15. Янарас X. Нерозривна філософія. Нариси вступу до філософії - К., 2000. - 314 с. 

 
ЕТИКА 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/П3.4а 
Курс – 3, семестр – 5,6 усього годин – 198, на тиждень – 2/3 год. (л/с), кредитів -5,5. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: знання, отримані студентами при вивченні соціально-політичних, 
загальнонаукових дисциплін, а також отриманих у середніх навчальних закладах при 
вивченні спецкурсів „Основи етики”, „Людина і світ”, „Людина і суспільство” або 
„Суспільствознавство”. 

Мета викладання дисципліни: дати студентам основи етичних вчень видатних 
людей (мудреців-фундаторів філософських ідей, філософів-моралістів). Етику вивчають 



не для того, щоб дізнатись, що таке добродійність, а для того, щоби бути добродійним. 
Мета етики – не знання, а вчинки. Для досягнення високого позитивного результату на 
семінарах-тренінгах студентам надається можливість застосовувати знання, отримані в 
лекційному курсі, отримані при самостійній роботі з літературою (першоджерелами, 
монографіями, підручниками), а також пропонувати власну точку зору, власну ініціативу, 
вміння відстоювати свою точку зору у нестандартних обставинах. 
 Завдання вивчення дисципліни: освоєння теоретичного знання про 
добродійність; навчити студентів володіти своїми пристрастями та спрямовувати їх на 
добрі цілі для того, щоб знання „етичного” приносили користь оточуючим; сприяти 
засвоєнню студентами теоретичного знання про добродійність та набуттю вмінь 
використовувати його на практиці 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
 знати: сутнісні основи етики, специфіки її реалізації через категоріальний апарат, 
основні етапи становлення етичних знань; дисциплінарну специфіку етики як науки як 
науки, зміст її функцій; тенденції генезису та розвитку релігійно етичних ідей і концепцій 
в історичному вимірі; специфіку епохального виміру цінностей як феномена свідомості; 
особливості розвитку моральних теорій ренесансу; особливості розвитку морально-
етичних теорій у німецькому класичному періоді; особливості розвитку моральних теорії 
у період виникнення волюнтаризму; особливості моральних теорії у напрямку 
утилітаризму та прагматизму; 

розуміти: основні терміни моралі, основною проблематикою сучасної прикладної 
етики; логіку взаємозв’язку  етики з релігієзнавством, етикою та іншими науками; 
механізми функціонування моральної свідомості та логіку взаємозв’язку її ключових 
елементів; механізми функціонування моральної та релігійної  свідомості у 
вільнодумчому аспекті; причини прояву антирелігійних концепцій у суб’єктивному 
аспекті; причини та потреби свідомої добродійності, як визнання їх сенсом життя; 

уміти: розрізняти мораль та моральнісний прояв теоретичних знань; аналізувати 
науково актуальні підходи до визначення предмету етики; визначати їх актуальний 
контекст та методологічний потенціал, що розкривається в особливостях християнської 
моралі; визначати їх актуальний контекст та практичне значення віротерпимості, 
толерантності. 

Викладацький склад: Клічук Аліна Віталіївна – кандидат філософських наук, 
доцент кафедри релігієзнавства та теології. 

Методи навчання: лекції, семінари, групові та індивідуальні консультації, 
семінари-тренінги, дискусії, самостійна робота з літературою, диспути. 

Методи оцінювання: Поточне: усне опитування, контрольні роботи, тестові 
завдання. Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ЕТИКА ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 
 
НЕ 1.1. Вступ до предмету Етика 

Поняття предмету Етика, її завдання. Специфіка етичнихих знань. Особливості 
структури етики. Категорії етики,  її значення. Поняття моральної норми поведінки в 
релігійній етиці. Передумови виникнення та визначенняа моральної норми. Рівні 
моральної взаємодії особи зі світом. Мораль як соціальний феномен та форма регуляції 
людської поведінки. Моральні ідеї конфуціанства. Особливості етики даосизму. 



 
НЕ 1.2. Поняття морального досвіду  

Особливості епохи та її вплив на моральну свідомість. Етичний аналіз 
справедливісті Августин та Тома Аквінат. Арістотель та Дж. Ролз про рівні 
справедливості. Особливості реалізації морального досвіду. Біблія як відображення та 
джерело релігійного світогляду Людиномірний характер користі. Моральний вимір 
удосконалення та задоволення. Проаналізувати шляхи самоудосконалення; дати своє 
бачення задоволення та його рівні 
 
НЕ 1.3. Формування світоглядних систем у християнській етиці. 

Християнська етика, її історична роль. Ідеї Ісуса Христа, ап. Павла. Бог як джерело 
добра і любові у етиці середньовіччя. Проблемність рефлексії середньовіччя (Августин, 
Григорій Богослов). Антична етика, її розвиток та вплив на формування західно-
європейської моралі. Антична етика, її зв’язок з міфологією та релігійним світоглядом. 
Специфіка античного політеїзму. 
Проблема вибору та поняття фатуму. Співвідношення внутрішньої логіки та морального 
аспекту в античній міфології. Зородження вільнодумства в античній світоглядній системі. 
Особливості моральної відповідальності в античному суспільстві. 
 
НЕ 1.4 Особливості співвідношення морального світогляду в епоху Ренесансу  

Антропоцентризм ренесансу. Проблема визначення морального ідеалу, його 
особливості. Значення моральних теорій цих періодів. Вільнодумчі ідеї Ренесансу. 
Особливості прояву вільнодумства в епоху Відродження. Характеристика поглядів 
Лоренцо Валли. Специфіка моральних терій П.де ла Мірандолли. Флософсько-етичні 
погляди. Л.-Б.Альберті. 

НЕ 1.5 Обґрунтування необхідності моралі у класичній німецькій філософії 
Особливості вільнодумства у німецькій філософії 17-18 ст. Вчення І.Канта про обов’язок; 
поняття морального імперативу, співвідношення теологічного та філософського 
світоглядів. Пояснення філософсько-етичного почуття та свідомості.  Морально-релігійні 
теорій у вченнях Фіхте та Фейєрбаха. Значення морально-етичних теорій цього періоду. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ПРИКЛАДНИЙ ЗМІСТРЕЛІГІЙНО- ЕТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ 
 
НЕ 2.1 Антинормати-вістський переворот в етиці. 

Моральноетичні типи особистості.. “Мораль аристократа” та “рабська мораль” в 
етиці Ф.Ніцше.  Заперечення моралі у волюнтаризмі. Особливості критичної оцінки 
хистиянської моралі Ф.Ніцше. Поняття су»єктивістського визначення релігійно-
моральних настанов. Роль і значення соціальних проявів егоїстичної поведінки. Сутність 
та типи егоїзму. 
Поняття автономності особистості. Сутнісне значення езотеричних поглядів. (О.Реріх, 
О.Блаватська) Особливості етики А.Кураєва. 
 
НЕ 2.2. Релігійна мораль як пошук душевного комфорту та щастя. 

Егоїзм, альтруїзм та прагматизм – як соціально-етичний феномен.  Сутність та 
особливості утилітаризму. Значення проігматизму для сучасної людини. Особливості 
прагматичної основи добродійності. Природа людської добродійності, рередумови 
благодійності. подвижництво, його гуманістична роль. Поняття милосердя та 
самопожертви, як моральний фактор поведінки людини. 
 
НЕ 2.3. Гуманістичний напрям у етиці 



Поняття гуманізму як основа етичного вчення.  Етика “благоговіння перед життям” 
(А.Швейцер).  Етична система Л.Толстого. Індивідний смисл етики прихильності до 
життя. Поняття про добро і благо.  Морально-етичні погляти В.Соловйова,М.Бердяєва, 
О.Хомякова. Реалізація морального досвіду у епохальному просторі. Сутність морального 
зла у контексті науково-філософських доктрин.  Взаємовідношення добра і зла; проблема 
відносності доброго і поганого.  Поняття справедливості, обов’язку, відповідальності у 
контексті моральної свідомості 
 
НЕ 2.4. Вплив моральної свідомості на професійну діяльність особи. 

Історична необхідність виникнення професійної етики. Правовий та морально 
практичний спосіб виконання своїх професійних обов’язків людиною. Поняття 
морального задоволення від процесу діяльності. Особливості добросовісного ставлення до 
професійних обов’язків. Поняття професійного статусу та його роль. Специфіка впливу 
моралі та соціально-правових норм професійні якості лікаря, педагога. Поняття вимоги , 
примусу та поблажливості у соціальній діяльності особи. 
 
НЕ 2.5. Етика про шлюб, сім’ю та виховання дітей. 

Поняття сімейного мікро-клімату. Етика подружніх стосунків.  Прийоми запігання 
конфліктів. Особливості моральних настанов про шлюб. 
 Культура вигляду особистості. Роль релігійної моралі у сімейному виховному процесі. 
Етика виховання дітей та міжродинних  
Стосунків, розкриття моральних настанов у конфуціанстві, ісламі, християнстві. Поняття 
духовної культури людини. 
 
НЕ 2.6. Етика соціальних взаємин, поняття толерантності у глобалізованому світі 

Поняття релігійної толерантності. Прийоми виховання віротерпимості. Специфика 
утримання вільнодумства та відвертих атеїстичних переконань. Особливості сучасних 
соціальних взаємин (морально-релігійний вимір) Причини утримання релігійного 
протистояння у сучасному світі (за вересневими подіями 2001р.). Пошук порозуміння 
через мораль як альтернатива співбуття різних релігійних доктрин. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. А.Шостне. Бесіди з етики / Пер. з польської С.Рудович. – Львів: Свічадо, 1999. 
2. Аристотель. Большая етика // Соч. в 4-х т. - М., 1987. - Т.4. 
3. Аристотель. Никомахова етика // Соч. в 4-х т. - М., 1983. - Т. 4. 
4. Біблія. 
5. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. К., 1993. 
6. Гусейнов , Апресян П. Этика: Курс лекций. М. 2000. 
7. Етика: Навчальний посібник / Т.Г. Аболіна, В.В. Єфименко, О.М.Лінчук та ін. - К., 
1992. 
8. Зеленкова И. Беляєва Е. Этика:Учебное пособие. М. 1996. 
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ПЕДАГОГІКА 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/П3.4в 
Курс – 3; семестр – 6, усього годин – 108; на тиждень – 3 год., (л/с); кредитів – 4. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: 

Мета викладання дисципліни: забезпечити знаннями студентів: мети, завдань, 
принципів організації та управління на основі нормативних документів з організації 
системи освіти; вимогами до планування, організації та контролю навчально-виховним 
процесом; забезпечити вміннями вивчати особливості розвитку школяра та класного 
колективу; вивчати та впроваджувати нові педагогічні технології з організації навчально-
виховного процесу; здійснювати поточне та перспективне планування педагогічної 
діяльності тощо. 
 Завдання вивчення дисципліни: на основі отриманих теоретичних знань з теорії 
навчання, виховання та управління системою освіти виробити в студентів уміння: вивчати 
особливості школяра, класного колективу з метою діагностики та проектування їх 
розвитку та виховання; вивчати та організовувати нові педагогічні технології організації 
навчально-виховного процесу, адаптувати їх до учнів конкретного класу та закладу; 
здійснювати поточне та перспективне планування педагогічної діяльності; оволодівати 
найбільш ефективними формами і методами керівництва навчально-пізнавальною 
діяльністю учнів, які допомагають досягти запропонованого рівня освіти; розробляти 
навчальні програми та оригінальні технології навчання та виховання; визначати конкретні 
навчально-виховні завдання, виходячи із загальної мети виховання і врахування вікових та 
індивідуальних особливостей учнів; застосовувати методи психолого-педагогічних 
досліджень для вивчення всіх чинників формування та розвитку особистості учня; 
аналізувати матеріали досліджень, визначати особливості розвитку дітей різного віку, 
проводити узагальнення, розробляти рекомендації; батькам, учителям щодо врахування їх 
під час навчально-виховного процесу; проводити психодіагностику здібностей, нахилів, 
мотивації причин неуспішності та інших індивідуальних якостей дітей різного віку, 
використовуючи різноманітні методики психологічних досліджень; на основі здобутої 
інформації прогнозувати особливості розвитку конкретних дітей, їх окремих властивостей 
(темпераменту, здібностей, характеру, волі, пізнавальних можливостей), взаємини у 
класному колективі, сім’ї та ін.; проводити позакласну виховну роботу з учнями і 
спрямовувати процес їх самовиховання; спілкуватися, контактувати з окремими учнями, 
групами та колективами; співпрацювати з учнями, вчителями, батьками та іншими 
особами, що беруть участь у вихованні дітей; проводити культурно-масову та громадсько-
політичну роботу серед батьків та населення; організовувати та аналізувати власну 
педагогічну діяльність, вивчати, використовувати та розповсюджувати педагогічний 
досвід. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: у 
результаті вивчення курсу студенти мають набути таких компетенцій: знання про сутність 
основ викладання географії як науки та навчальної дисципліни в системі підготовки 
вчителя; особливості та вимоги до створення навчально-методичного забезпечення 
данного курсу; теоретичні основи щодо організації навчального процесу при викладанні 
географії; особливості та специфіку викладання окремих курсів географії; уміння 
підбирати на основі аналізу зміст уроку з географії, уточнювати його тип; здійснювати 
систему оцінювання знань, умінь та навичок учнів у процесі вивчення географії в школі. 



 Викладацький склад: Звоздецька Валентина Георгіївна – асистент кафедри 
загальної та соціальної педагогіки. 

Методи навчання: лекції, семінари, групові та індивідуальні консультації, 
педагогічні ігри, дискусії, практичні заняття, самостійна робота студента, робота над 
ІНДЗ. 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, усні відповіді, тестові 
завдання, термінологічний диктант, словникова робота, оцінка за ІНДЗ. Підсумкове: 
іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Збірник психолого-педагогічних матеріалів для майбутнього вчителя. Навчальний 
посібник.-Чернівці: ЧДУ, 1994. 

2. Методичні вказівки до виконання курсових і дипломних робіт.-Чернівці: ЧДУ, 
1997. 

3. Становлення і розвиток народної освіти та педагогічної думки на Буковині: 
Навчальний посібник/Укл. Пенішкевич Д.І., Кобилянська Л.І.,Петрюк І.М.- 
Чернівці, 1997. 
 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ 
 
НЕ 1.1.Предмет та завдання педагогіки 

Педагогіка як наука про виховання. Предмет педагогіки національної школи та 
основні її категорії: виховання, (самовиховання, перевиховання), освіта, навчання, 
формування і розвиток особистості, та їх взаємозв’язок. Структура і галузі педагогіки. 
Зв’язок педагогіки з іншими науками. Основні джерела педагогіки. Методи педагогічних 
досліджень(традиційно-педагогічні, педагогічний експеримент, педагогічне тестування, 
методи вивчення колективних явищ). 
 
НЕ 1.2. Система освіти та виховання в Україні. Основи порівняльної педагогіки 

Поняття про систему освіти та виховання в Україні та її структура. Основні 
принципи освіти в Україні. Загальна середня освіта як основна ланка всебічного розвитку 
особистості учнів. Положення про середню загальноосвітню школу. Школи нового типу 
(недільні, ліцеї, гімназії, спеціалізовані школи, академії, колегіуми, коледжі, приватні 
школи). 
 
НЕ1.3. Історія української школи та педагогіки 

Виховання та школа в Київській Русі. Розвиток освіти та педагогічної думки в 
епоху українського відродження ХУІІ-ХУІІІ ст. Втрата державності і занепад системи 
народної освіти в Україні (к. ХУІІІ - поч. ХІХ ст.). Становлення та розвиток освіти 
педагогічної думки на Буковині к. ХУІІІ – поч.. ХІХ ст. Розвиток освіти та педагогічної 
науки в Україні в радянський період. 
 
НЕ1.4. Школяр, його розвиток, виховання і формування особистості. Здоров’я 
школяра 

Поняття розвитку і формування особистості. Виховання як провідний фактор 
розвитку і формування особистості. Основні фактори розвитку та формування 
особистості. Взаємозв’язок розвитку, виховання та навчання. Роль діяльності, 
спілкування, власної активності в розвитку та вихованні особистості. Вікова періодизація 



у педагогіці. Анатомо-фізіологічні особливості розвитку дітей в різні вікові періоди. Роль 
спадковості та середовища у процесах росту та розвитку школяра. Вивчення та облік 
стану здоров’я дітей в процесу учбово-виховної роботи. Соціалізація особистості, 
біологічний та паспортний вік школяра. Врахування закономірностей вікового та 
індивідуального розвитку дітей. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ 
 
Н.Е. 2.1. Суть процесу виховання 

Процес виховання, його специфіка, структурні елементи, рушійні сили. Етапи 
процесу виховання. Управління процесом виховання. Виховання як спеціально 
організований і свідомо здійснюваний педагогічний процес. Зміст і результати виховання. 
Діяльнісно-особистісна концепція виховання. Суб’єкти і об’єкти процесу виховання. 
Особистісно-орієнтоване виховання. Самовиховання. Перевиховання. 
 
Н.Е. 2.2. Загальні закономірності та принципи виховання 

Закономірності процесу виховання. Принципи виховання і їх спрямованість на 
засвоєння молоддю загальнолюдських, духовних цінностей, зв’язок виховання з життям; 
єдність свідомості і поведінки; виховання у праці, інтегративність виховання, гуманізація 
виховання. 
 
Н.Е. 2.3. Зміст та характеристика основних напрямів виховання 

Складові частини виховання. Завдання розумового виховання школярів. Основні 
шляхи та форми урочної і позаурочної роботи, спрямовані на розвиток пізнавальних 
інтересів. Поняття про мораль. Зміст та завдання морального виховання з огляду 
загальнолюдських цінностей. Завдання і зміст трудового виховання. Система 
профорієнтаційного виховання школяра. Мета, завдання, зміст, форми та методи 
економічного виховання. Народна педагогіка про трудове виховання. Естетичне 
виховання, його завдання. Шляхи і засоби естетичного виховання. Фізичне, санітарно-
гігієнічне, морально-статеве виховання. Оздоровчі, освітні та виховні завдання фізичного 
виховання. Зміст і засоби та організаційні форми санітарно-гігієнічного (морально-
статевого виховання). Суть та педагогічні умови екологічного навчання та виховання. 
Природоохоронна робота на уроках та у позаурочний час. Зміст завдання та методи 
правового виховання. Особливості виховання дітей у сім’ї. Взаємозв’язок школи, сім’ї і 
громадськості у вихованні дітей. 
 
Н.Е. 2.4. Загальні методи і засоби виховання 

Поняття, суть і класифікація методів виховання. Методи формування свідомості 
особистості. Методи організації і діяльності та формування досвіду суспільної поведінки. 
Методи стимулювання поведінки та діяльності. Методи контролю, самоконтролю та 
самооцінки. Система засобів виховання. Взаємозв’язок методів і засобів виховання. 
 
Н.Е. 2.5. Форми організації виховного процесу 

Загальна характеристика форм організації виховного процесу та їх класифікація 
(урочна і позаурочна). Вибір форм виховання. Основна дія вчителя при організації 
виховних заходів. Індивідуально-виховна робота з учнями. 
 
Н.Е. 2.6. Українська національна система виховання. Український національний 
виховний ідеал 



Суть та особливості національного виховання. Філософські основи національного 
виховання. Зародження та становлення національної системи виховання. Традиційний 
український ідеал людини. Формування національного характеру. 
 
Н.Е. 2.7. Роль педагогіки народознавства як засобу формування особистості 
громадянина суверенної України. Козацька педагогіка 

Зміст, основні напрямки та форми педагогіки народознавства. Народний календар і 
національна система виховання. Роль національних пріоритетів у вихованні молоді. 
Сутність і особливості козацької педагогіки. Шляхи впровадження козацької педагогіки в 
практику сучасної школи. 
 
Н.Е. 2.8. Особистість і колектив. Формування колективу та його вплив на 
особистість школяра 

Колектив і особистість. Взаємозумовленість розвитку колективу й особистості. 
Динаміка, етапи і структура розвитку колективу. Вплив колективу на особистість дитини. 
Вчення А.С.Макаренка про колектив. Педагогічне керівництво колективом. 
В.О.Сухомлинський про колективне виховання. 
 
Н.Е. 2.9. Організаційно-педагогічна робота класного керівника 

З історії питання. Роль інституту класного керівництва у сучасних умовах. 
Педагогічна діагностика в роботі класного керівника. Значення та завдання педагогічної 
діагностики в педагогічній діяльності. Зміст і форми виховної роботи класного керівника. 
Планування роботи класного керівника. Завдання та зміст роботи методоб’єднань класних 
керівників. 
 
Н.Е. 2.10. Позакласне і позашкільне навчання і виховання 

Загальне поняття про позакласну і позашкільну роботу. Завдання, зміст і основні 
напрямки позакласної роботи. Позашкільна виховна робота, її завдання і зміст. 
Позашкільні навчально-виховні заходи і основні напрямки їх здійснення. Взаємозв’язок 
позакласної і позашкільної роботи. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3: 

ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ 
 
Н.Е. 3.1. Предмет і завдання дидактики 

Поняття про дидактику, її виникнення та розвиток. Основні категорії дидактики 
(процес навчання, принципи навчання, зміст освіти). Дидактика і методика викладання 
окремих предметів. Українська народна дидактика. Проблеми сучасної дидактики. 
 
Н.Е. 3.2.Суть і зміст навчання 

Суть процесу навчання. Дидактичні системи і моделі навчання. Основні функції 
навчання та шляхи їх реалізації. Основні компоненти процесу навчання. Структура 
діяльності вчителя в начальному процесі. Основні етапи оволодіння знаннями: 
сприймання, усвідомлення, осмислення, запам’ятовування та застосування знань і умінь у 
практичній діяльності. Мотивація учіння школярів (види мотивів). 
 
Н.Е. 3.3.Зміст освіти в національній школі 

Загальна характеристика змісту освіти. Удосконалення змісту освіти відповідно до 
вимог Закону України “Про освіту”. Оновлення змісту освіти відповідно до вимог 
розбудови національної школи (введення до навчального плану нових предметів, 
вдосконалення навчальних програм, розробка підручників нового типу, визначення 
єдиного рівня загальної освіти в різних типах навчальних закладів). Нормативні 



документи, що визначають зміст освіти. Характеристика навчальних планів, програм і 
підручників національної школи. Взаємозв’язок загальної, політехнічної та професійної 
освіти. Теорія формальної та матеріальної освіти. Сучасні тенденції реформування змісту 
освіти в зарубіжних країнах. 
 
Н.Е. 3.4.Закономірності, принципи і правила навчання 

Класифікація закономірностей навчання. Основні принципи навчання, їх вплив на 
характер пізнавальної діяльності учнів і діяльності вчителя та їх характеристика. 
Проблеми реалізації принципів навчання в школі. Співвідношення принципів і правил 
навчання. Народна мудрість про принципи навчання. Традиції практичної реалізації 
принципів навчання в історії школи і освіти України. 
 
Н.Е. 3.5.Методи і засоби навчання 

Визначення методів навчання. Основні функції методів навчання. Прийоми як 
складова частина методів навчання і як самостійна дидактична категорія. Різні підходи до 
класифікації методів навчання. Вибір методів навчання. Народнопедагогічні методи 
дидактики (гра, переконання засобами народного мовлення, усні оповідальні жанри 
фольклору, народнопісенний вплив, народна повчальна творчість) засоби навчання та їх 
роль у реалізації мети уроку відповідно теми та типу. 
 
Н.Е. 3.6.Види і форми організації навчання. Урок як основна форма організації 
навчання 

Форми організації навчального процесу. Основні існуючі форми організації 
навчального процесу. Основні існуючі форми організації навчального процесу (урок, 
екскурсія, самостійна робота, факультативи та ін.). Класифікація та характеристика видів 
навчання. Виникнення і розвиток класно-урочної системи навчання в Україні. Традиційна 
допомога до сучасного уроку. Основні етапи підготовки учителя історії до уроку. 
Нетрадиційні уроки. Співпраця учителя і учнів. 
 
Н.Е. 3.7.Аналіз та оцінка ефективності навчання 

Визначальні ознаки ефективності навчання. Контроль та оцінювання результатів 
навчально-пізнавальної діяльності учнів. Суть і основні види контролю. Традиційні форми 
аналізу уроку. Рейтингова оцінка ефективності навчання. 
 
Н.Е. 3.8.Оцінка успішності учнів та її призначення 

Освітнє, виховне і розвиваюче значення оцінки знань, умінь і навичок учнів. 
Основні вимоги до оцінки успішності. Критерії і норми оцінок. Шляхи подолання 
формалізму оцінці результату праці учнів. Діагностика навчання. Причини неуспішності 
та шляхи їх подолання. 
 
Н.Е. 3.9.Сучасні нові технології процесу навчання 

Диференційоване навчання в школі. Види диференціації. Застосування 
диференційованого навчання на різних етапах уроку. Індивідуалізація процесу навчання. 
Інтеграція навчально-виховного процесу. Види інтеграції. Проблема побудови 
інтегрованих уроків. Модульне навчання. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ4: 

ОСНОВИ ШКОЛОЗНАВСТВА 
 
Н.Е. 4.1.Управління національною системою освіти 

Питання управління освітою в Законі України “Про освіту”. Структура управління 
освітою. Принципи управління освітою. Керівництво навчально-виховною роботою 



школи (рада школи, педагогічна рада – зміст та організація їх роботи). Планування роботи 
школи. Особливості внутрішкільного контролю. Принципи і методи внутрішкільного 
керівництва. 
 
Н.Е. 4.2.Методична робота в школі 

Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки вчителя. 
Завдання методичної роботи. Зміст та форми методичної роботи в школі. Проблеми 
вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду учителів і 
педагогічних колективів, впровадження їх у практику школи. Залучення вчительських 
кадрів до педагогічного пошуку, дослідження актуальних проблем навчання і виховання 
учнівської молоді.. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Беспалько В.П. Складові педагогічні технології.-М.,1989.-192с. 
2. Більбух Ю.З. Психолого-педагогічні основи диференціації навчання в початковій 

ланці загальноосвітньої школи.- К., 1991. 
3. Булашев Георгій. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та 

віруваннях. – К.: Довіра, 1992. 
4. Буряк В.К. Самостійна робота з книгою.-К.:Знання, 1990. 
5. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.).- К., 1994. 
6. Дидактика средней школы / Под ред.М.Н.Скаткина. – М., 1982. 
7. Дошбровський С., Скульський Р., Стельмахович М., Ступарик Б., Хрущ В. 

Українознавство в національній школі. Посібник для вчителів. - Івано-Франківськ, 
1995. 

8. Макаренко А.С. Книга для батьків. Лекції про виховання дітей. Педагогіка 
індивідуальної дії. Твори: В 7-ми т. – Т.!. – К.: Рад. школа, 1954. 

9. Макаренко А.С. Методика виховної роботи.- К.: Рад. шк., 1990.-366с. 
10. Педагогика / Под ред.К.Ю.Бабанского. – М.: Просвещение, 1988. 
11. Педагогика /Под.ред. Бабанского Ю.К. –М.: Просвещение, 1983. 
12. Педагогика здоровья.-М., 1992. 
13. Педагогика/ Под.ред. К.Бабанского.-М., 1988. 
14. Педагогіка // За ред. Ю.К.Бабанського.-М.,1987. 
15. Педагогіка/За ред.М.Д.Ярмаченка.-К.,1986. 
16. Педагогічні задачі і завдання для батьків. / За ред.В.Г.Пустового. – К., 1989. 
17. Стельмахович М.В. Народна педагогіка України. – К., 1985. 
18. Сухомлинский В.О. Методика виховання колективу. Твори: В 5 т., К.: Рад.школа, 

1977. – Т.1. – С.430-640. 
19. Сухомлинський В.О. Сто порад вчителеві. Твори: В 5-ти т. К.: Рад школа, 1977.- 

Т.2.- С. 532-542. 
20. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві // Вибрані твори: В 5 т. – К., 1976. – Т.2. 
21. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину //Вибр. твори: В 5т.-К.: Рад. 

школа, 1976.-Т.2. 
22. Сухорський С. Освіта закордоння. -Львів, 1995. 
23. Ушинский К.Д. Про народність у громадському вихованні //Твори: В 6т.- К.,1954.-

Т.1. 
24. Фіцула М.М. Опорні конспекти з курсу педагогіки. – Тернопіль, 1994. 
25. Фролов П.Т. Школа молодого директора. – М., 1988. 

 
ПСИХОЛОГІЯ 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/П3.5 
Курс –3; семестр – 5; всього годин – 108; на тиждень – 2 год., (л/пр); кредитів – 3. 
Вибіркова. 



Попередні умови: 
Мета викладання дисципліни: усвідомлення значущості знань про 

закономірності розвитку психіки людини. 
 Завдання вивчення дисципліни: з’ясування структури предмета загальної 
психології; засвоєння методичних основ загальної психології; вивчення закономірностей 
психічного розвитку особистості; системно представити студентам сутнісні 
характеристики психічних процесів, станів та властивостей особистості; усвідомлення 
місця загальної психології в системі наук; вміння використовувати здобуті знання у 
професійній діяльності та повсякденному житті. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: основи психології людини; провідні напрямки психологічних теорій 
особистості; відмінності між психічними процесами, станами, властивостями; визначення 
понять, закономірностей та характеристики психологічних явищ, пояснити умови 
формування та розвитку пізнавальних процесів, фактори формування особистості та 
індивідуальних її особливостей; 

розуміти: 
уміти: оперувати основними категоріями психологічних знань; аналізувати 

різноманітні напрямки психологічних теорій; застосовувати теоретичні знання на 
практиці; систематизувати та аргументовано викладати набуті знання про певні соціально-
психологічні феномени; використовувати прийоми ефективного слухання, перцепції та 
психологічного впливу; створювати сприятливий соціально-психологічний клімат у 
групах та колективі; використовувати методи психології для вивчення психіки дітей і 
дорослих організовувати педагогічне спілкування в процесі навчання та виховання учнів у 
період практики, враховуючи вікові та індивідуальні їх особливості, активізувати 
розумовий їх розвиток та особистісні якості; спостерігати, описати та проаналізувати 
будь-яке психічне явище, віднести його до певного компоненту структури психіки, 
пояснити його взаємозв'язок з іншими компонентами психіки. 

Викладацький склад: Поснова Тетяна Петрівна – кандидат психологічних наук, 
асистент кафедри практичної психології. 

Методи навчання: лекційні, практичні заняття, групові та індивідуальні 
консультації, самостійна робота студента, самостійна робота студента, робота над ІНДЗ, 
практичні завдання. 

Методи оцінювання: Поточне: тестування; усне опитування; контрольна робота; 
письмове визначення термінів і категорій; реферативні доповіді; фіксований виступ; 
розв’язування задач; практичні завдання, словникова робота, оцінка за ІНДЗ. Підсумкове: 
залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, наочність, першоджерела та 
хрестоматії першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 
ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ 

 
Н.Е. 1.1. Предмет, стан та структура психології 

Поняття психології. Класифікація психічних явищ. Основні принципи психології. 
Значення психології. Етапи становлення психології як науки. Формування засад наукової 
психології (Основні школи, напрямки, концепції). Завдання психології. Зв’язок психології 
з іншими науками. Структура сучасної психології. 
 
Н.Е. 1.2. Методи та основні напрямки сучасної психології 



Критичний аналіз основних напрямків сучасної психології. Методи психології та їх 
класифікація. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Н.Е.2.1. Увага 

Поняття про увагу та її значення в діяльності людини. Фізіологічні основи уваги. 
Види та властивості уваги. Розвиток уваги у дітей і дорослих. 

 
Н.Е. 2.2. Відчуття 

Поняття про відчуття. Фізіологічна основа відчуттів. Класифікація та види 
відчуттів. Основні властивості та закономірності відчуттів. Роль відчуттів у навчальній 
діяльності дітей та професійній діяльності дорослих. 

 
Н.Е. 2.3. Сприймання 

Поняття про сприймання. Фізіологічна основа сприймання. Класифікація та види 
сприймань. Особливості сприймання. Індивідуальні особливості сприймання. Розлади 
сприймання. 

 
Н.Е. 2.4. Пам’ять 

Поняття про пам’ять. Фізіологічні основи пам’яті. Психологічна характеристика 
видів пам’яті. Загальна характеристика процесів пам’яті. Умови ефективного 
запам’ятовування та боротьба з забуванням. Типи пам’яті. Формування та розвиток 
пам’яті. 

 
Н.Е. 2.5. Мислення. 

Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної активності. Теоретичні 
концепції мислення. Логічні форми мислення як продукти мисленнєвого процесу. 
Функціонально-операційний бік мислення. Види мислення та його індивідуальні 
особливості. Якості розуму. 

 
Н.Е. 2.6. Уява 

Поняття про уяву. Соціальна природа уяви. Фізіологічні основи процесів уяви. 
Процес створення образів уяви. Види уяви. Мрія. Роль уяви в ігровій діяльності дитини 
та творчій діяльності дорослого. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3: 
ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІ ПРОЦЕСИ 

 
Н.Е. 3.1. Емоції і почуття 

Поняття про емоції і почуття та їх роль у практичній і пізнавальній діяльності 
людини. Фізіологічні основи емоцій і почуттів. Форми переживання почуттів. Почуття і 
особистість. Вищі почуття, їх види та умови формування. 
 
Н.Е. 3.2. Воля 

Поняття про волю. Види та структура вольових дій. Воля як певна сукупність 
вольових якостей. Виховання і самовиховання волі. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М.: Просвещение, 1986. 



2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. – М.: ЧеРО, 
1998. 

3. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. – Л.: Изд-во Лен.   ун-та, 
1982. 

4. Загальна психологія: Навч. посібник / О.Скрипченко, Л.Долинська, З.Огороднійчук 
та ін. – К.: “А.П.Н.”, 2001. 

5. Немов Р.С. Психология. Учебник для студентов высших педагогических учебных 
заведений. В 3 кн. Книга 1. Общие основы психологии. – М.: Просвещение: 
Владос, 1995. 

6. Общая психология: Учебник для студентов педагогических институтов / Под ред. 
А.В.Петровского. – М., 1986. 

7. Общая психология: Учебное пособие для студентов педагогических институтов / 
Под ред. В.В.Богословского и др. – М., 1981. 

8. Основи загальної психології / За ред. С.Д.Максименка. – К., 1998. 
9. Основи загальної психології / За ред.О.В.Киричука, В.А.Роменця. – К.: Либідь, 

1995.  
10. Психологія / За ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 1999. – 558 с. 
11. Психологія / За ред.Г.С.Костюка. – К.: Радянська школа, 1968. 
12. Скрипченко О.В., Лисянська Т.М., Скрипченко Л.О. Довідник з педагогіки і 

психології. Навчальний посібник для викладачів, аспірантів та студентів. – К., 
2000. 
 

ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ 
Шифр дисципліни – 6.020301/00/П3.6 
Курс –3; семестр – 5; всього годин – 162; на тиждень – 3 год.; (пр); кредитів – 4. 
Вибіркова. 
Попередні умови: знання отримані у середніх навчальних закладах при вивченні 
спецкурсу „Основи безпеки життєдіяльності”. 

Мета викладання дисципліни: оволодіння майбутніми педагогами знаннями і 
уміннями, які б сприяли охороні здоров’я дітей, формуванню здорового способу життя, 
забезпечували надання першої медичної допомоги в загрозливих ситуаціях, догляд за 
хворими і потерпілими; проведення освітньої і виховної роботи з питань охорони й 
зміцнення здоров’я дітей. 

Завдання вивчення дисципліни: підготовка педагога, здатного забезпечити 
всебічний розвиток дитини як особистості і найвищої цінності суспільства; створення 
цілісної системи медичної освіти з урахуванням досвіду і тенденції розвитку педагогічної 
освіти; формування педагога свідомості щодо його моральної та юридичної 
відповідальності за стан здоров'я і збереження життя учнів; забезпечення збереження 
життя і здоров’я учнів шляхом надання їм невідкладної долі карської медичної допомоги; 
проведення з учнями освітньо-профілактичної роботи з основ медичних знань; 
забезпечення психологічної адаптації до надання долікарської медичної допомоги в 
екстремальних ситуаціях; проведення профілактичних заходів щодо розповсюдження 
інфекційних захворювань у навчальних закладах. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: основи анатомії та фізіології організму людини; питання загальної та 
особистої гігієни; основні ознаки патологічних станів у дітей дошкільного та шкільного 
віку; ознаки клінічної та біологічної смерті; основи проведення реанімації; основи 
надання допомоги при деяких патологічних станах (опіках, відмороженнях, ушкодженнях 
електричним струмом, хімічних опіках, синдромі тривалого стискання, отруєннях, 
переломах, кровотечах, травматичному шоку, пораненнях тощо) і раптових 
захворюваннях у звичайних умовах та в екстремальних ситуаціях; основи долі карської 
діагностики, класифікацію раптових захворювань (у тому числі епідемічних процесів) та 



патологічних станів; техніку надання долі карської допомоги в різних умовах, спрямовану 
на попередження ускладнень та спасіння життя потерпілого; 

розуміти: 
уміти: володіти навиками реанімації; володіти навиками діагностики, класифікації 

раптових захворювань та патологічних станів (вимірювати температуру тіла, АТ, 
визначати та оцінювати пульс, дихання тощо); володіти технікою надання долі карської 
допомоги при травмах, кровотечах, утопленні, задусі, ураженнях різними хімічними і 
фізичними факторами (електричним, високою (низькою) температурою, радіацією) та при 
отруєннях; розпізнати ознаки та надати першу допомогу при укусах змій, шкідливих 
комах, собак та інших тварин; володіти технікою десмургії, транспортної іммобілізації та 
тимчасової зупинки кровотеч; володіти технікою беззондового промивання шлунку, 
очисної клізми, застосування компресів, банок, гірчичників, пухиря з льодом, ванн 
(місцевих та загальних), ін’єкцій, інгаляцій; уміло користуватись доступними лікарськими 
препаратами; володіти навиками введення доступних лікарських препаратів в організм 
хворого при невідкладних станах (зовнішнє, внутрішнє, парентеральне); володіти 
правилами роботи при бактеріологічній небезпеці; володіти правилами роботи в умовах 
стихійного лиха чи екстремальних ситуацій; використовувати набуті знання не тільки в 
побуті та особистому житті, а також і в повсякденній роботі з дітьми. 

Викладацький склад: Томусяк Тадеуш Леонтійович – доктор медичних наук, 
профессор кафедри медичної підготовки. 

Методи навчання: лекції, практичні заняття; лекційні, практичні і семінарські 
заняття проводяться групами, лабораторні – підгрупами, групові та індивідуальні 
консультації, самостійна робота студента. 

Методи оцінювання: Поточне: тестування; усне опитування; фіксований виступ; 
контрольна робота; письмове визначення термінів і категорій; схеми; плакати; 
реферативні доповіді; фіксований виступ; розв’язування задач; практичні завдання. 
Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, підручники, наочність, методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Стащук В.Ф. Основи медичних знань, ч. 1 – 2002 , Чернівці, “Рута”. 
2. Стащук В.Ф. Основи медичних знань, ч. 2 – 2003, Чернівці, “Рута”. 

 
Змістове наповнення: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

 
Н.Е. 1.1. Анатомо-фізіологічні основи медичних знань 

Знання морфо-функціональних особливостей організму людини є фундаментом для 
розуміння реакції поведінки та клінічної патології, що вивчається в подальшому. 
Звертається увага на роль вчителя в профілактиці травматизму та захворювань серед дітей 
та дорослого населення, їх медико – гігієнічне виховання, надання їм першої медичної 
допомоги та забезпечення догляду. Порядок вивчення у вузі основ медичних знань та 
охорони здоров’я дітей. Загальне поняття про будову організму людини, фізіологічні 
особливості людського організму в залежності від віку. 

 
Н.Е. 1.2. Загальний догляд за дорослими хворими людьми 

Визначення поняття “догляд за хворими” та “лікування”. Правила прийому та 
зберігання лікарських речовин у домашніх умовах. Знайомство з предметами догляду, які 
використовують з метою особистої гігієни хворих. Догляд за шкірою хворого. Гігієна 
ротової порожнини, очей, вуха. Профілактика пролежнів. Положення хворого в ліжку та 



зміна білизни. Техніка вимірювання температури тіла, визначення пульсу, частоти 
дихання, артеріального тиску. Використання теплових і холодових процедур. 

 
Н.Е. 1.3. Загальний догляд за хворими та здоровими дітьми 

Роль вчителя у профілактиці захворювань. Лікування та догляд за хворими дітьми. 
Особливості обстеження здорових та хворих дітей. Особливості проведення теплових і 
холодових процедур дітям. Профілактика запрівання і пролежнів. Техніка постановки 
клізми і газовідвідної трубки дітям. Харчування дітей. 

 
Н.Е.1.4. Догляд за хворими при захворюваннях травного тракту і сечостатевої 
системи 

Особливості харчування хворих при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. 
Методи промивання шлунку та надання допомоги при блювоті. Засоби годування 
важкохворих. Методика постановки клізм, використання судна та сечоприйомника. 
 
Н.Е.1.5. Використання лікарських препаратів 

Правила зберігання сильнодіючих та отруйних речовин. Методика проведення 
підшкірної та внутрішньом’язевої ін’єкцій. Метод введення лікарських препаратів за 
допомогою шприц-тюбика. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ПРАКТИЧНА МЕДИЦИНА 
 

Н.Е. 2.1. Методи обстеження хворих 
Основні методи обстеження хворих – фізичні (огляд хворого, перкусія, 

аускультація), інструментальні (ЕКГ, УЗД), лабораторні (загальні аналізи крові та сечі). 
 

Н.Е. 2.2. Перша медична допомога при захворюваннях серцево-судинної та дихальної 
систем 

Основні симптоми при захворюваннях органів дихання і серцево-судинної системи. 
Послідовність надання першої медичної допомоги при :  гострій судинній недостатності;  
гострій серцевій недостатності;  стенокардії;  інфаркті міокарда; гіпертонічній кризі; 
запаленні легень; бронхіальній астмі; плевритах. 

 
Н.Е. 2.3. Перша медична допомога при захворюваннях травної, сечостатевої та 
ендокринної систем 

Основні симптоми при захворюваннях шлунково-кишкового тракту та сечостатевої 
системи. Послідовність надання першої медичної допомоги при : виразковій хворобі; 
шлунково-кишковій кровотечі; гострому холециститі; печінковій коліці; гострому нефриті 
та пієлонефриті; нирковій коліці; уремії. Методи профілактики захворювань, що 
передаються статевим шляхом.  

 
Н.Е. 2.4. Перша медична допомога при гострих отруєннях. Радіаційні ураження 

Загальні принципи надання першої медичної допомоги при гострих отруєннях. 
Основні симптоми, послідовність першої медичної допомоги при отруєннях грибами, 
отруйними рослинами, отрутою тварин. Профілактика отруєнь. Радіаційні ураження. 
Клінічна картина при променевій хворобі, догляд за хворими. 

 
Н.Е. 2.5. Основи епідеміології. Імунітет. Щеплення 

Поняття про інфекційний та епідемічний процеси. Класифікація інфекційних хвороб. 
Методи та способи дезінфекції, дезінсекції та дератизації. Види імунітету та методи його 



створення. Календар щеплень. Характеристика алергічних реакцій, небезпечних для 
життя. ВІЛ (СНІД). 

 
Н.Е. 2.6. Кишкові інфекції. Інфекції дихальних шляхів 

Епідеміологія, етіологія, клініка, профілактика та догляд за хворими при: черевному 
тифі; дизентерії; ботулізмі; вірусних гепатитах; грипі; ангіні; дифтерії. 

 
Н.Е. 2.7. Дитячі інфекції. Осередки особливо небезпечних інфекцій 

Особливості та характеристика інфекційного процесу у дітей. Епідеміологія, 
етіологія, клініка, профілактика та догляд за хворими при: корі; вітряній віспі; скарлатині; 
кашлюку; дифтерії. Характеристика особливо небезпечних інфекцій (холера, чума, 
натуральна віспа). Заходи, що застосовуються при ліквідації бактеріологічного вогнища.  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3: 

УШКОДЖЕННЯ І ЗАПОБІГАННЯ 
 
Н.Е. 3.1. Хірургічна інфекція 

Загальне поняття про хірургічну інфекцію. Методи і способи асептики і антисептики. 
Основні симптоми, профілактика та догляд за хворими при: сепсисі; правці; газовій 
гангрені; рожистому запаленні; тромбофлебіті. 

 
Н.Е. 3.2. Десмургія 

Загальні правила накладання пов’язок. Види і методи накладання пов’язок на різні 
частини тіла людини. Користування перев’язочним медичним пакетом. Способи 
транспортної іммобілізації хворих. 

 
Н.Е. 3.3. Знеболення та реанімація 

Види загального знеболення. Методика проведення місцевого знеболення. 
Послідовність проведення реанімаційних заходів – штучної вентиляції легень та 
непрямого масажу серця. Особливості проведення реанімаційних заходів дітям та особам 
похилого віку. 

 
Н.Е. 3.4. Кровотечі. Переливання крові 

Види та характеристика кровотеч. Способи тимчасової та остаточної зупинки 
кровотеч. Методика накладання джгута. Поняття про групи крові та резус-фактор, 
компоненти, препарати крові та кровозамінники. Методика переливання крові, можливі 
ускладнення. Особливості кровотеч у дітей. 

 
Н.Е. 3.5. Закриті та відкриті ушкодження 

Види травм та їх характеристика. Перша медична допомога при: синдромі тривалого 
здавлення; закритих ушкодженнях; травматичному шоці; відкритих ушкодженнях (ранах). 
Переломи кісток: їх види, характеристика, проведення транспортної іммобілізації. Методи 
транспортування хворих. Особливості переломів у дітей та осіб похилого віку. 

 
Н.Е. 3.6. Опіки. Відмороження. Втоплення. Електротравма 

Види та ступені опіків. Опікова хвороба – причини виникнення та клінічна картина, 
профілактика та лікування. Послідовність надання першої медичної допомоги при: опіках; 
відмороженні; втопленні; асфіксії; електротравмі. 

 
Н.Е. 3.7. Ушкодження голови, шиї, хребта, грудної клітини, живота і тазу 

Основні симптоми та послідовність надання першої медичної допомоги при закритих 
та відкритих ушкодженнях голови, шиї, хребта, грудної клітини, живота і тазу. Можливі 



ускладнення. Поняття про «гострий живіт», гострий перитоніт. Комбіновані та сполучені 
ушкодження.  

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Бачинский Ю.С. Хірургія. Київ, 1986. 
2. Воловська М.Л. Епідеміологія з основами інфекційних захворювань.- медицина, 1989. 
3. Гагунова В.Я. Загальний догляд за хворими. – 1984.  
4. Гайда С.П. Анатомія та фізіологія людини. К. Вища школа, 1972. 
5. Галкин В.А. Внутренние болезни. М. Медицина 1987. 
6. Залікіна Л.С. Загальний догляд за хворими.  
7. Максимець Л.М., Цапко М.С. Уч. Посібник Інфекційні хвороби з основами епідем. 
8. Петрик “Медична допомога при травмах”. 
9. Сафонов А.Г. Посібник для підготовки м/с. – Медицина, 1980. 
10. Стащук В.Ф. Основи медичних знань , ч. 2 – 2003, Чернівці, “Рута”. 
11.  Стащук В.Ф. Основи медичних знань ., ч. 1 – 2002 , Чернівці, “Рута”. 
12. Татаринов В.Г. – М. Медицина, 1985. 
13. Формін В.І. Інфекційні хвороби та основи епідем.  
14.  Шевчук Ш.Г. Сестринська справа. К. Здоров’я, 1994. 
15. Шкуратов В.А. загальний догляд за хворими. – 1984. 

 
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 

Шифр дисципліни: 6.030102/00/3.6а 
Курс –3; семестр – 6; всього годин – 81; на тиждень – 2 год.; (л/с); кредитів – 3. 
Вибіркова. 
Попередні умови: 6.030102/00/3.5 

Мета викладання дисципліни: засвоїти механізми та прийоми соціальної 
перцепції та способи психологічного впливу в процесі спілкування, визначати структуру 
особистості, розкривати систему ії установок та ставлень, знати структуру групи, 
динаміку групових процесів та прийоми створення сприятливого психологічного клімату, 
самостійно проводити соціально-психологічне дослідження. 

Завдання вивчення дисципліни: навчити студентів правильно оцінювати і 
прогнозувати розвиток суспільного життя, його непростих реалій і складних відносин; 
всесторонньо вивчити і осмислити інші суспільні явища, що дає можливість регулювати 
характер взаємодії, взаємовідносин і спілкування між людьми у всіх видах їхнього життя і 
діяльності, знімати напругу між ними, якщо вона виникає, стимулювати їх 
взаємодопомогу і співробітництво; рогнозування групових, політичних, національних та 
інших процесів у розвитку групи, колективу, держави і суспільства на основі врахування 
соціально-психологічних закономірностей. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: основні поняття курсу, історію виникнення дисципліни, методологічні 
основи дисципліни, зв’язок дисципліни з іншими науками та дисциплінами, основні 
напрямки розвитку соціально-психологічних теорій, соціально-психологічні 
характеристики спілкування, особистості, великих та малих груп та соціально-
психологічні методи їх дослідження; прикладні аспекти соціальної психології: 
закономірності впливу соціальних і макросоціальних чинників на організм людини, 
закономірності впливу реклами, теоретичні основи загальної теорії комунікацій, види та 
особливості засобів масової комунікації; 

розуміти: 
уміти: оперувати понятійно-категоріальним апаратом дисципліни, самостійно 

складати програму і проводити соціально-психологічні дослідження; використовувати 
прийоми ефективного слухання, перцепції та психологічного впливу, ефективно 
розв’язувати міжособистісні, групові та міжгрупові конфлікти й запобігати їх 



виникненню, створювати сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі та в 
групах; давати рекомендації щодо формування нормального психологічного клімату в 
сім'ї і колективі, адекватно сприймати і ефективно впливати на членів групи, володіти 
комунікаційними навичками, уміти встановлювати контакт і формувати мотивацію, 
використовувати прийоми ефективного слухання і висловлювання. 

Викладацький склад: Поснова Тетяна Петрівна – кандидат психологічних наук, 
асистент кафедри практичної психології. 

Методи навчання: лекції: навчальні, розвиваючі (за метою), академічні (за 
науковим рівнем); ввідні, поточні, заключно-узагальнюючі, установочні, оглядові, лекції-
консультації (за дидактичними завданнями); лекції-дискусії (за стилем викладу 
матеріалу); консультації: групові, індивідуальні; групові семінари: просемінар, семінар-
практикум, брейн-ринг, дискусія, диспут, ділова гра, бесіда; індивідуальні практичні 
завдання дослідницького характеру: тестування, опитування, інтерв’ю; підготовка 
індивідуальних доповідей на семінар, написання рефератів. 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, тести, реферати, доповіді, усне 
опитування, фронтальне опитування, термінологічний диктант, словникова робота, 
оцінка за ІНДЗ. Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела, підручники, методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни: 

 
Змістовне наповнення: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 
ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ ТА ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

 
НЕ 1.1. Соціальна психологія в системі наукового знання 

Поняття соціальної психології. Об’єкт, предмет, завдання, функції та основні 
поняття соціальної психології. Структура соціальної психології. Предмет та об’єкт 
соціальної психології. Завдання і функції соціальної психології. Зв’язок соціальної 
психології з іншими дисциплінами. Галузі соціальної психології. 
 
НЕ 1.2. Становлення соціальної психології як науки 

Етапи становлення соціальної психології як науки. Розвиток соціальної психології у 
колишньому СРСР. Розвиток соціальної психології в Україні. 
 
НЕ 1.3. (2 год.) Сучасна західна соціальна психологія 

Основні теоретичні напрямки сучасної західної соціальної психології. Специфіка 
соціально-психологічного підходу до розуміння особистості. Внесок провідних 
психологічних шкіл в розробку проблем соціальної психології. Критичні тенденції в 
сучасній соціальній психології. 
 
НЕ 1.4. Методологія і методи соціальної психології 

Поняття 75 методології наукового дослідження. Принципи побудови соціально-
психологічного дослідження. Організація соціально-психологічної діагностики і 
процедура її проведення. Характеристика основних методів соціально-психологічної 
діагностики. Загальні методи соціальної психології. Спеціальні методи соціальної 
психології  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СПІЛКУВАННЯ І 
ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДЕЙ 



 
НЕ 2.1. Специфіка соціально-психологічного підходу до спілкування. Інтерактивний 
аспект спілкування 

Поняття спілкування та його структура. Специфіка соціально-психологічного 
підходу до спілкування. Розвиток спілкування в онтогенезі. Функції спілкування. 
Спілкування як взаємодія. Види взаємодії.  
 
НЕ 2.2. Комунікативний та перцептивний аспект спілкування 

Спілкування як комунікація. Засоби комунікації. Модель комунікативного процесу за 
Лессуеллом. Спілкування як перцепція та взаєморозуміння. Роль соціальної перцепції у 
процесі взаєморозуміння. Основні напрямки дослідження соціальної перцепції.  
 
НЕ 2.3. Психологічні засоби впливу у процесі спілкування 

Психологія впливу на інших людей. Способи і механізми впливу. Реакція зараження. 
Паніка. Навіювання. Переконання. Теорії та закони наслідування. Мода та чутки як 
соціально-психологічні феномени.  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3: 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП. 
ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В МАЛІЙ ГРУПІ 

 
НЕ 3.1. Поняття про групи в соціальній психології. Характеристики великих групп 

Види груп в соціальній психології. Реальні і умовні групи. Великі групи. Основні 
характеристики великих соціальних груп.  
 
НЕ 3.2. Проблема малої групи в соціальній психології 

Поняття і види малих груп. Класифікація малих груп. Група і організація. Структура 
малої групи. Соціологічний та соціально-психологічний підходи до вивчення малих груп.  

НЕ 3.3. Динамічні процеси в малій групі. Механізми і розвиток малої групи 
Механізми утворення малих груп. Поняття групових норм і девіантна поведінка. 
Механізми формування групової згуртованості. Групова поляризація. Феномен групового 
тиску. Конформізм.  
 
НЕ 3.4. Сутність соціально-психологічного впливу 

Соціальна фасилітація. Феномен деіндивідуалізації. Сила впливу ситуації та опір 
груповому тиску. Основні засоби соціально-психологічного впливу. Соціальна 
віктимологія.  
 
НЕ 3.5. Лідерство і керівництво 

Поняття лідерства і керівництва. Теорії походження лідерства. Стилі лідерства і 
керівництва. Типи лідерів та керівників.  
 
НЕ 3.6. Прийняття групового рішення 
Основні фактори формування групової думки і прийняття рішення. Групові конфлікти і 
механізми прийняття рішення. Методи підвищення ефективності прийняття рішення 
групою. Проблема міжгрупових відносин. Соціальна ідентефікація особистості.  
 
НЕ 3.7. Міжгрупові відносини 

Диференціація і інтеграція в міжгрупових відносинах. Міжгрупові стосунки на рівні 
соціальної стратифікації. Домінування малої соціальної групи. Інтегративні міжгрупові 
феномени. Відносини між малими групами та їх вплив на внутрішньогрупові процеси.  

 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4: 
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ СПІЛЬНОСТЕЙ ТА СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ 

 
НЕ 4.1. Соціально-психологічна характеристика великих груп та соціальних рухів 

Загальна характеристика великих груп та їх соціально-психологічні особливості. 
Психологія соціальних класів. Психологія етнічних груп. Психологія соціальних рухів та 
масових явищ.  
 
НЕ 4.2. Соціально-психологічні особливості великих стихійних групп 

Основні характеристики великих стихійних груп. Види стихійних груп. Соціально-
психологічна характеристика натовпу.  
 
НЕ 4.3. Соціальна психологія напруги та конфліктів 

Поняття, механізми виникнення, функції і рівні соціальної напруги. Причини 
виникнення та фактори прояву соціальної напруги. Форми прояву соціальної напруги. 
Техніки зняття соціальної напруги.  
 
НЕ 4.4. Соціальна психологія міжгрупових відносин 

Поняття міжгрупових відносин. Історія досліджень міжгрупових відносин. 
Специфіка міжгрупової взаємодії та міжгрупового сприймання. Значення проблематики 
міжгрупових відносин для методології і практики.  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5: 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТОСТІ 
 

НЕ 5.1. Особистість з погляду соціальної психології 
Специфіка постановки проблеми особистості у соціальній психології. Основні 

зарубіжні соціально-психологічні концепції особистості. Характеристики (Я-концепція, 
локус контролю, само ефективність, самопрезентація) та структура особистості.  
 
НЕ 5.2. Проблема соціалізації та розвитку особистості 

Поняття соціалізації. Періодизація розвитку особистості та вікові кризи. Основні 
сфери соціалізації особистості. Стадії соціалізації. Інститути та механізми соціалізації. 
Асоціальні прояви особистості (девіантні, делінквентні, маргінальні особистості; афект 
неадекватності, соціально-психологічна дезадаптація, суїцидальна поведінка; 
егоцентризм, песимістична особистісна установка на перспективи виходу з кризи).  
 
НЕ 5.3. Соціально-психологічні регулятори поведінки людини 

Поняття соціальної установки. Дослідження соціальної установки у соціальній 
психології. Проблема аттитюда. Ієрархічна структура установки. Зміна соціальних 
установок.  
 
НЕ 5.4. Особистість у групі 

Самосвідомість як чинник становлення особистості у групі. Особливості входження 
особистості у групу. Прояв індивідуальних особливостей людини (темпераменту, 
характеру, здібностей, мотивів, світогляду, емоцій, волі, способу життя) у групі. Статусно-
рольові характеристики особистості (авторитет, статус, престиж, роль, позиція). Гендерні 
ролі.  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6: 

ОСНОВИ ПРИКЛАДНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 
 



НЕ 6.1. Загальна характеристика прикладної соціальної психології 
Предмет, завдання та функції прикладної соціальної психології. Рівні застосування. 

Прикладні дослідження у соціальній психології. Сфери діяльності та функціональні 
обов’язки практичних соціальних психологів.  
 
НЕ 6.2. Основні сфери застосовування соціальної психології 

Практична соціальна психологія і політика. Застосування соціальної психології в 
сфері економіки. Практична соціальна психологія і освіта. Практична соціальна 
психологія в сфері охорони здоров’я. Екстремальна прикладна соціальна психологія.  
 
НЕ 6.3. Теоретичні та методичні проблеми соціально-психологічної діагностики і 
впливу 

Організація соціально-психологічної діагностики і процедура її проведення. 
Характеристика основних методів соціально-психологічної діагностики та особливості їх 
використання у прикладній соціальній психології. Діагностика конкретних соціально-
психологічних явищ та основні методи впливу на них.  
 
НЕ 6.4. Груповий та особистісний розвиток 

Соціально-психологічна діагностика особистості. Соціально-психологічна 
діагностика малих груп (на прикладі сім’ї та неформальних груп). Характеристика та 
методи проведення немедичної групової психотерапії.  
 
НЕ 6.5. Організаційний розвиток та організаційна культура 

Функції та ефективність соціальних організацій. Формування іміджу соціальних 
організацій. Соціально-психологічна діагностика соціальних організацій. Організаційне 
консультування. Соціально-психологічний тренінг ділового спілкування.  
 
НЕ 6.6. Психологія реклами 

Поняття реклами і її роль в діяльності соціальних організацій. Види і завдання 
реклами. Правила проведення ефективної рекламної кампанії. Психічні процеси у рекламі. 
Вплив реклами на особистість та групи.  

 
Основна література до курсу:  
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9. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб: Изд. «Питер», 
2000. – 528с.  

10. Свенцицкий А.Л. Социальная психология управления. –Л.: Изд-во , 1986. – 176с.  



11. Семиченко В.А. Психология социальных отношений. – К.: Магістр – S, 1999. – 
168с.  

12. Современная зарубежная социальная психология. Тексты./Под ред. Г.М.Андреевой 
и др. – Изд-во Моск. Ун-та,1984 – 256с.  

13. Социальная психология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /Под общ. 
ред. А.Н.Сухова, А.А.Деркача. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 600с.  

 
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФСЬКИХ ДИСЦИПЛІН 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/П3.1б 
Курс – 4; семестр – 7; усього годин – 54; на тиждень – 2 год., (л/с), кредитів – 2. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: 

Мета викладання дисципліни: глибоке і всебічне розкриття ґенези методики 
викладання філософії у відповідності зі зміною світоглядних, евристичних та ціннісних 
орієнтацій у житті людини та суспільства та ознайомлення студентів із новітніми 
формами і методами викладання філософських дисциплін у навчальних закладах різних 
рівнів. 

Завдання вивчення дисципліни: предметне розкриття цілісності й системності 
процесів викладання та виховання у навчальному процесі; практичне оволодіння на базі 
класичних філософських методів (дедукції, індукції, діалектики) сучасними методами 
філософського пізнання (феноменологічний, аналітичний, герменевтичний, 
психоаналітичний та ін.); виявлення та реалізація ефективних шляхів формування 
методичних вмінь та навиків; формування практичної здатності реалізації студентами 
наявних у них філософських знань у педагогічній роботі. 

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
знати: основні форми і методи викладання філософських дисциплін у навчальних 

закладах різних рівнів; основні поняття, категорії, функції, методи, завдання; головні 
проблеми викладання філософії; головні складові методичного забезпечення навчального 
процесу; особливості основних методів викладання філософії; структуру лекції та етапи 
підготовки лекції з філософії; основні способи та прийоми організації філософського 
знання; основні форми самостійної роботи при вивченні філософії; основні форми 
контролю знань студентів; основні завдання та функції кафедри філософії; 

розуміти: специфіку філософського знання та викладання філософських 
дисциплін; основні поняття, категорії, функції, методи, завдання; специфіку 
філософського знання, усвідомити особливості методики викладання філософських 
дисциплін; відмінності між академічною філософією та філософією як навчальною 
дисципліною; специфіку проблемного та модульного підходів щодо засвоєння 
філософських знань; специфіку семінарів з філософії; роль викладача в організації 
самостійної роботи студентів; 

уміти: робити порівняльний аналіз вчень представників різних парадигм 
філософування, використовуючи при цьому різні методи, зокрема, діалектику, 
герменевтику, феноменологію, психоаналіз та вміти аналізувати філософські тексти; 
застосовувати форми та способи сучасного філософського дискурсу для обґрунтування 
власного світогляду, вдосконалення особистої культури філософування; на практиці 
реалізовувати наявні філософські знання у педагогічній роботі; на практиці підбирати 
оптимальний комплекс підручників та першоджерельної літератури для читання курсу 
„Філософія”; застосовувати основні методи викладання філософії; підготувати лекцію; на 
практиці застосувати теоретичні знання щодо методики проведення семінару з філософії; 
на практиці проводити поточний, модульний та підсумковий контроль. 

Викладацький склад: Задубрівська Орися Мірчівна (лекції) – кандидат 
філософських наук, доцент кафедри філософії, Проданик Леся Георгіївна (семінари) – 
асистент кафедри філософії. 



Методи навчання: лекції; семінарські, практичні заняття (підготовка та 
проведення лекцій семінарів, практичних занять, організація самостійної роботи студента, 
розробка тестових завдань, аналіз підручників з загального курсу „Філософія” та 
першоджерел для самостійного читання для студентів неспеціальних факультетів); 
групові та індивідуальні консультації. 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, усне опитування, практичні 
завдання (підготовка та проведення лекцій семінарів, практичних занять, організація 
самостійної роботи студента, розробка тестових завдань, аналіз підручників з загального 
курсу „Філософія” та першоджерел для самостійного читання для студентів неспеціальних 
факультетів). Підсумкове: іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела, підручники з 
загального курсу „Філософія”, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

 
Н.Е. 1.1. Предмет, структура та завдання курсу 

Методика як наука. Структура методики та її місце в навчальному процесі. 
 
Н.Н. 1.2. Філософське знання: соціокультурний та методичний аспект 

Феномен філософського знання. Формування філософської культури особистості. 
Принциповий історизм філософського знання. Плюралізм методологій у сучасній 
філософії. Програма курсу як основа підготовки та організації навчального процесу. 
Співвідношення базових та авторських програм курсів з філософії. Викладання філософії і 
профіль вузу (факультету). Філософія – квінтесенція культури. Філософія як навчальна 
дисципліна. Проблеми викладання філософських дисциплін. 
 
Н.Е. 1.3. Система методичного забезпечення навчального 

Методичний аспект єдності аудиторної та позааудиторної роботи при вивченні 
філософії. Першоджерельні тексти. Підручники та посібники. Ефективність застосування 
методичних розробок. 
 
Н.Е. 1.4. Основні методи викладання філософії 

Репродуктивне навчання. Принципи проблемного та модульного викладання і 
засвоєння філософії. Методичний потенціал проблемних ситуацій. Питання як логічна 
форма визначення проблеми. Аргументація: єдність методологічного, соціального, 
психологічного та методичного аспектів. Методи навчання. Критерії педагогічної 
майстерності. Проблемний та модульний підходи до засвоєння філософського знання. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

 
Н.Е. 2.1. Методика підготовки та проведення лекцій з філософії 

Роль та функції лекцій. Особливості реалізації репродуктивного, проблемного та 
модульного методу в умовах лекції. Єдність методичного та методологічного аспектів 
лекції з філософії. Творчий аспект лекції. Структура лекції. Основні форми лекцій з 
філософії: монологічна, інтроспективна та діалогічна. Етапи та особливості підготовки 
лекції з філософських дисциплін. Особливості лекційної форми навчання. Методика 
читання лекцій. Підготовка викладача до лекції. 
 
Н.Е. 2.2. Філософський семінар: цілі, організація, ефективність 



Структура, особливості та функції семінару з філософії. Основні способи та 
прийоми організації семінарського заняття. Методичне забезпечення семінару: план, 
завдання, література, поради. Втілення репродуктивного, проблемного та модульного 
методу в умовах філософського семінару. Індивідуалізація навчання і контрольні функції 
семінару. Методика підготовки філософського семінару. Методичне забезпечення 
семінару. Особливості підготовки філософського семінару. Робота студентів з 
першоджерельними текстами. 
 
Н.Е. 2.3. Організація самостійної роботи студентів 
Напрямки та зміст самостійної роботи студентів. Основні форми самостійної роботи при 
вивченні філософії. Роль викладача та методичне забезпечення самостійної роботи. 
Методика складання питань, завдань та вправ. Реферати, творчі завдання. Роль наукових 
студентських товариств. Олімпіади та конференції з філософії. Роль викладача в 
організації самостійної роботи студентів. Оцінка результатів самостійної роботи 
студентів. 
 
Н.Е. 2.4. Методичний зміст контролю у курсі філософії 

Контроль та самоконтроль, їх функції та зміст. Поточний, модульний та 
підсумковий контроль. Тести. Екзамен, особливості письмового екзамену.  Залік. Роль 
консультацій, їх типи та структура. Поточний, модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен, залік, особливості письмового екзамену. 
 
Н.Е. 2.5. Кафедра філософії як центр навчально-пізнавальної, виховної, методичної 
та наукової роботи 

Організація навчального та виховного процесу. Методична робота. Наукова робота. 
 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Бабанский Ю.В. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. – М., 1982. 
2. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. – М., 1999. 
3. Балл Г.А. Теория учебных задач. Психолого-педагогический аспект. – М., 1990. 
4. Габай Т.В.Учебная деятельность и ее средства. – М., 1988. 
5. Ерастов М.П. Методика самостоятельной работы. – М., 1985. 
6. Иванов А.В., Миронов В.В. Университетские лекции по метафизике. – М., 2004.  
7. Ильясов И.И. Структура процесса учения. – М., 1986. 
8. Кларин Н.В. Педагогическая технология в учебном процессе. – М., 1989. 
9. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. – М., 1980. 
10. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. – К., 1996. 
11. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. 2-е изд., изм. и доп. – М.,1992. 
12. Методика преподавания философии: проблемы перестройки. – М., 1991.  
13. Пискунов И.У. Организация учебного труда студентов. – Минск, 1990. 
14. Разин В.И. Общая методика преподавания философии в вузах. – М., 1977. 
15. Семинарские занятия по философии. – М., 1981. 
16. Смолкин А.М. Методы активного обучения. – М., 1991. 
17. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М., 1984. 
18. Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник /Під ред. І.В.Бичка. – К., 1994. 
19. Формирование учебной деятельности студентов. – М., 1989. 
20. Чекаль Л.А., Черній А.М. Філософський практикум. – К., 1998. 
21. Шварцман К.А. Философия и воспитание. – М., 1989. 
22. Эсаулов А.Ф. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов. – М., 

1982. 
 

ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ 



Шифр дисципліни – 6.020301/00/В4.1 
Курс – 4; семестр – 7; усього годин – 108; на тиждень – 4 (л/с); кредитів – 2. 
Вибіркова.  
Попередні умови: 6.020301/00/3.1.2; 6.020301/00/3.1.3; 6.020301/00/3.1.4; 
6.020301/00/3.1.7; 6.020301/00/Ф2.4д; 6.020301/00/П3.2б. 
 Мета викладання дисципліни: розкрити зміст історико-філософського процесу в 
контексті людинознавчої проблематики; виявити особливості вчень про людину, 
представлених у відповідну історичну добу, філософських школах та напрямах; навчити 
студентів застосовувати елементи компаративістського підходу з метою виявлення 
закономірностей та протиріч розвитку історико-філософського процесу в контексті 
антропологічної проблематики; створити підґрунтя для розуміння сучасної філософської 
антропології яка висвітлюється в однойменному курсі 

Завдання вивчення дисципліни: показати, що питання про людину в усі часи 
розвитку філософської думки було провідним як спосіб розв'язання світоглядної проблеми 
"людина - світ"; дати ґрунтовний нарис зміни людської проблематики відповідно до 
історичної епохи; виявити основні парадигми в розв'язанні проблеми людини в перебігу 
розвитку філософської думки; з’ясувати закономірності розвитку антропологічної 
проблематики в різні історичні епохи; показати особливості людської проблематики в 
українській філософській думці. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: основні категорії філософської антропології, її завдання та функції; основні 
антропологічні уявлення в контексті релігійного та міфологічного світогляду; основні 
положення античної філософської антропології, її становлення та розвиток; причини 
зміщення акцентів з природи на людину у Середньовічній філософії; загальні тенденції 
розвитку філософії доби Ренесансу, їх причини та наслідки; антропологічні проблеми 
новочасної філософії; особливості засад філософії романтизму; особливості формування 
німецької класичної філософії та наслідки діяльності її представників; особливості 
марксистської філософії та її вплив на хід світової історії; основні категорії філософії 
життя та їх представників; 

розуміти: основні категорії філософської антропології, її завдання та функції; 
основні категорії схоластики; основні категорії філософії життя та їх представників; 
причини зміщення акцентів з природи на людину у Середньовічній філософії; причини та 
наслідки розвитку філософії доби Ренесансу; умови формування філософії романтизму; 
розуміти у чому полягають відмінності між вченнями представників світової філософської 
думки та вченням вітчизняних мислителів; 

уміти: оперувати категоріально-понятійним апаратом даної навчальної 
дисципліни; порівнювати антропологічні вчення, що стосуються вищезгаданих періодів; 
порівнювати філософські ідеї представників античності та знаходити спільні риси їх 
вчення з представниками інших культур; тлумачити філософські вчення представників 
Середньовічної думки; визначити місце людини у світі, де панує механіка; аналізувати 
вчення представників філософії Просвітництва; аналізувати хід розвитку вчення 
романтиків та співставляти його з попередніми та наступними історичними етапами 
філософської думки; визначити місце представників німецької класики у системі 
антропологічних філософських поглядів; аналізувати та співставляти основні засади 
марксистської філософії; аналізувати філософські погляди представників філософії життя; 
проводити паралелі між вченнями представників світової філософської думки та вченням 
вітчизняних мислителів. 

Викладацький склад: Руснак Ігор Геннадійович – асистент кафедри філософії. 
Методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота 

студента, самостійне читання першоджерельної літератури, групові та індивідуальні 
консультації, підготовка доповідей, рефератів, здійснення науково-пошукової роботи. 



Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, тестові завдання, усне 
опитування, захист рефератів, аналіз першоджерельної літератури, термінологічний 
диктант, доповідь, захист реферату, захист науково-пошукової роботи Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Чорний І.П. Філософія як світоглядне знання: методичний посібник. – 
Чернівці, 2005. 

2. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г. Філософія. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 
2008. 

3. Огородник В.В., Чорний І.П., Бродецький О.Є. Основні риси та проблематика 
філософії Відродження. – Чернівці, 2000. 

4. Чорний І. П., Рошкулець Р. Г., Турко О. В. Історія філософії в Україні. 
Чернівці: Рута, 2003. 

 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

 
Н.Е. 1.1. Проблема людини в контексті історико-філософських процесів 

Основні передумови формування філософських уявлень про людину. Філософія 
природи і філософія людини. Історія філософії як історія вчень про людину. Філософські 
уявлення про людину в контексті культурно-історичних епох. 

 
Н.Е. 1.2. Антропологічні уявлення в контексті релігійного та міфологічного 
світогляду 

Уявлення про людину в міфологічно-релігійних ученнях Стародавнього світу. 
Людина в передфілософських ученнях Стародавнього Єгипту, Індії, Китаю. Походження і 
сутність людини в Старому Заповіті. Людина в давньогрецькій міфології та релігії. 
 
Н.Е. 1.3. Людина і космос в античній філософії 

Характеристика античної епохи та особливості розв'язання проблем людини. Місце 
людини в космогонічних ученнях давньогрецьких філософів-фізіологів. 
Людиновимірність істини в ученнях стоїків. Учення про самопізнання в філософії 
Сократа. Знання і мораль у вченні Сократа. Свобода і обов'язок (закон) у морально-
етичному вченні Сократа. Людина у філософії Платона. Вчення про душу. Людські 
чесноти і досягнення вищої Краси і Блага. Примат загального (суспільства, держави) над 
індивідуальним у суспільно-політичному вченні Платона. Людина та її душа в ученні 
Аристотеля. Душа як енергія і мета тіла. Розумна душа як засіб єднання з вічним розумом 
і Богом. Щастя людини як результат розумної діяльності душі. Людина як суспільна 
істота в соціально-політичному вченні Аристотеля. Еллінська філософія і римський 
стоїцизм. 

 
Н.Е. 1.4. Людина і бог у християнській філософії середньовіччя 

Людина як творіння Бога і центр Всесвіту в християнській теології і філософії. 
Біблійні джерела християнських вчень про людину. Іудейський платонізм як джерело 
християнських уявлень про людину. Вплив античної філософії на християнську релігійно-
філософську концепцію людини. Учення Тертуліана про людину, її розум і віру. Проблема 
добра і зла у вченні Августина. Віра, розум і воля людини. Смисл життя і смисл історії в 
соціально-політичному вченні Августина. Теологія і філософія у вченні Томаса 
Аквінського. Розум, воля і блаженство як кінцева мета людини. Середньовічний 
номіналізм і проблема людської індивідуальності. 



 
Н.Е. 1.5. Людина як творець самої себе у філософії відродження 

Гуманізм та антропоцентризм ренесансної філософії та культури. Самотворча й 
гармонійна людина - ідеал культури і філософії Відродження. Людина в ученнях Данте і 
Петрарки. Проблема свободи волі та свободи вибору в ученні Мірандоли. Місце людини в 
ученнях про справедливе суспільство і державу (Кампанелла, Мор). Моральний 
скептицизм Монтеня. Містичні вчення доби Відродження. Європейська реформація і 
утвердження християнського індивідуалізму Протестантська етика праці як засіб 
формування нового індивіда й нових виробничих відносин. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 
 

Н.Е. 2.1. Людина і природа у філософії нового часу 
Становище й образ людини в картезіансько-ньютонівській картині світу. 

Звільнення од міфологічно-релігійних уявлень і відчуження людини од світу. Суспільство 
як "республіка вчених" у Бекона. Проблема людської свободи у філософсько-
теологічному вченні Спінози. Людське Я як субстанція в монадології Ляйбніца. 
Метафізика зла і теодицея в ученні Ляйбніца. Людина як досконалий механізм у 
новочасній філософії. Людський індивід, громадянське суспільство і держава в соціально-
політичних ученнях Гоббса і Локка. Людина як суб'єкт власності і влади в соціальній 
філософії Локка. 

 
Н.Е. 2.2. Культ розуму у філософії просвітництва 

Принцип розумності в природі та суспільстві. Ідеал людської свободи у вченнях 
французьких просвітників. Ідея суспільного поступу в філософії Просвітництва. Людина 
як громадянин в соціально-філософських ученнях французьких просвітників. Філософія 
Просвітництва, ідеал свободи і Французька революція 1789-1794 pp. Учення німецького 
філософа Гердера про історичний розвиток людства. Людина, її досвід і культура в 
філософсько-історичному вченні Гердера. Ідеї Гердера про самоцінність національних 
мов і культур. 

 
Н.Е. 2.3. Людина як геній і творець у філософії романтизму 

Художньо-естетичні засади філософії романтизму. Критика раціоналізму та 
просвітницького оптимізму. Натхнення й інтуїція як способи освоєння світу людиною. 
Людина (геній) як законодавець і творець світу. Примат ірраціонального над 
раціональним у філософії та естетиці романтизму. Ідея взаємопроникності культур у 
філософії та естетиці романтизму. Людська історія як божественне одкровення. 

 
Н.Е. 2.4. діяльна людина і діяльний дух у німецькій класичній філософії 

Антропологічні питання у філософії Канта. Людська свобода і проблема 
морального вибору в морально-етичному вченні Канта. Категоричний імператив. 
Моральні принципи і релігія. Людина як суб'єкт мислення і діяльності у філософії Фіхте. 
Діалектика моральних та соціальних імперативів у практичній філософії Фіхте. Людина у 
філософії тотожності Шеллінга. Людська свобода і доконечність. Відчуження людини од 
історії. Примат загального над індивідуальним, історії над людиною у філософії Гегеля. 
Людина як самоусвідомлення Абсолютного духу. Держава як вища мета розвитку духу. 
Історія, особистість, герой. 
 
Н.Е. 2.5. Людина як продукт соціальних і виробничих відносин у філософії 
марксизму 

Людина як матеріальна істота, яка пристосовує до себе природу. Людина як 
робітник і суб'єкт виробничого процесу. Людина як сукупність суспільних відносин. 



Робітничий клас як суб’єкт революції та суспільного поступу. Ідея комунізму як 
передумова всебічного розвитку людини та кінцева мета суспільства. Економічний 
матеріалізм, вульгарний соціологізм та аморалізм філософії марксизму. Утопізм 
соціальної концепції марксизму. 

 
Н.Е. 2.6. Людина в полоні волі і творчого гону: філософія життя 

Діалектика індивідуальної та світової волі у філософії Шопенгауера. Учення про 
волю, щастя і страждання. Примат волі над пізнанням. Воля до влади (переважання) як 
визначальна настанова у філософії Ніцше. Примат волі й інстинктів над розумом і 
мораллю людини. Ніцшеанська надлюдина "по той бік добра і зла". Методологічні засади 
філософії життя XX ст. Дільтей і Зіммель: життя як переживання. Ірраціональний зміст 
життєвого досвіду. Зіммель про психологічні засади релігійної віри. Шпенглерова тріада 
(душа, світ, життя) й ідея множинності світів. Душа людини та її культура. Техніка і 
природний розподіл праці. Життя як антиномія духу й душі у філософії Клагеса. 
Переживання й ідеальні типи особистості у філософії Шпрангера. Інстинкт, інтелект й 
інтуїція людини у вченні Бергсона. Людина в теїстично-космічному вченні Тейяр де 
Шардена. 
 
Н.Е. 2.7. Людина в контексті української філософської думки 

Ментальні й екзистенційні настанови української душі та їх рецепція в історії 
філософської думки. Українське християнство і поєднання орієнтальних і оксидентальних 
рис у світогляді й культурі українського народу. Г.Сковорода: пізнання самого себе чи 
втеча од світу. Антропоцентризм і кордоцентризм філософії Сковороди. "Філософія 
серця" Юркевича. У пошуках "загубленої української людини" або проблема цілісності 
української душі й української культури на переломі століть. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії. - К., 2001. 
2. Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н. Философия: Учеб. пос. – М.: ПЕР СЭ, 2001. 
3. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – М., 2002. 
4. Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. XVII–XVIII ст.: Підручник. – 2-ге вид. –

К.: Либідь, 2000. 
5. Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст. - К., 1994. 
6. Канке В.А. Философия: Учебное пособие для студентов высших и средних 

специальных учебных заведений. – М.: Логос, 2001. 
7. Лешкевич Т.Г. Философия: Курс лекций. – М., 2000. 
8. Мамардашвили М.Н. Как я понимаю философию. – М., 1992. 
9. Несторенко Вступ до філософії: Онтологія людини. – К., 1998. 
10. Предмет і проблематика філософії. – Львів, 2001. 
11. Рассел Б. Історія західної філософії. - К., 1995. 
12. Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник /Під ред. І.В.Бичко/. – К., 1994. 
13. Філософія. Світ людини. – К., 1999. 
14. Філософія: Курс лекцій / За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 2000. Частина 1., п. 

1.1. 
15. Чорний І.П. Філософія як світоглядне знання: методичний посібник. – Чернівці, 

2005. 
16. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г. Філософія. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 

2008. – 216с. 
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Курс – 4; семестр – 8; усього годин – 54; на тиждень – 2 год., (л/самост.) кредитів – 2. 



Вибіркова. 
Попередні умови: знання, отримані студентами при вивченні соціально-політичних, 
загальнонаукових дисциплін, а також отриманих у середніх навчальних закладах при 
вивченні спецкурсів „Основи правознавства”, „Людина і світ”, „Людина і суспільство” або 
„Суспільствознавство”. 
 Мета викладання дисципліни: висвітлення широкого кола питань, що стосуються 
історичного розвитку і теоретичних засад філософії права та її впливу на сучасну 
юридичну практику і наукове пізнання; сприяння збагаченню у студентів свого 
інтелектуального потенціалу світоглядним освоєнням феномену права; забезпечення 
глибокого засвоєння специфіки філософсько-правового осягнення дійсності, високої 
світоглядної культури студентів. 

Завдання вивчення дисципліни: розкрити специфіку філософії права, її принципи 
і функціонально-методичні особливості; проаналізувати логіку і основні етапи 
історичного розвитку філософії права, її місце в контексті класичної і некласичної 
філософії. з`ясувати конкретний внесок у розробку філософії права її основоположників 
та їх послідовників; показати своєрідність філософського осмислення права та його вплив 
на розв`язання проблем світогляду, людини, наукового пізнання і практичної діяльності; 
дослідити характер впливу філософії права на формування та розвиток філософії наряду з 
філософією політики, філософією релігії, соціальною філософією, філософською 
антропологією тощо; обгрунтувати важливість філософсько-правових поглядів в 
осмисленні складного феномену права на сучасному етапі розвитку українського 
суспільства. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: основний зміст всіх розділів програми, вільно володіти термінологічним 
апаратом філософії права; передумови виникнення філософії права, її предметну, 
методичну і функціональну особливість; теоретичні джерела і практичні засади філософії 
права; причини упередженого відношення до філософії права в радянській юридичній 
науці та філософії; “активи” і “пасиви” філософського осмислення права у розв’язанні тих 
чи інших ппитань практичної юриспруденції; основні напрями та зміст творчої співпраці 
представників філософії права з представниками інших філософських течій сучасності; 
методологічний потенціал філософії права у реалізації міждисциплінарних досліджень; 

розуміти: специфіку права як об`єктивного феномену в руслі отримання юридичної 
чи філософської освіти; метафізичний характер філософського осмислення права; 
причини актуальності правової проблематики впродовж всієї історії розвитку філософії; 
основоположне значення філософії права для побудови сучасного правового суспільства і 
підвищення правової культури; позитивний вплив філософсько-правової рефлексії на 
розвиток вітчизняної юридичної науки; 

уміти: на основі ґрунтовного знання філософії права опанувати самостійним стилем 
мислення, засвоїти специфіку філософського осягнення дійсності; розкрити специфіку 
філософсько-правового способу мислення і практичного діяння; застосувати принципи і 
настанови філософії права до аналізу та розв`язання конкретних юридичних проблем; 
аналізувати першоджерела з філософії права і виробити власну позицію стосовно 
актуальних правових проблем; обгрунтувати можливості і позитивне значення 
філософського бачення сучасних правових проблем у його сумірності з нормами моралі; 
довести актуальність філософії права як практичної філософії в житті людини; здійснити 
філософське розмежування основних типів праворозуміння і правообгрунтування. 

Викладацький склад: Починок Ірина Борисівна – кандидат філософських наук, 
доцент кафедри філософії. 

Методи навчання: лекції; групові та індивідуальні консультації; самостійне 
читання першоджерел, виконання ІНДЗ (реферати, ессе, творчі завдання, доповідь, 
науково-дослідні роботи, рецензія та анотація наукових статей). 



Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, тестові завдання, контрольні 
роботи, словникова робота, термінологічний диктант, аналіз першоджерел, рецензія та 
анотація наукових статей, оцінка за ІНДЗ(реферати, ессе, творчі завдання, науково-
дослідні роботи, доповідь). Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

 
Змістове наповнення: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 
ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ 

 
Н.Е. 1.1. Предмет і завдання філософії права 

Дискусійність предмета філософії права. Обгрунтування необхідності філософії 
права. Сутність філософського підходу до права. Співвідношення філософії права, 
соціології права та загальної теорії права. Основні завдання і розділи дисципліни. 

 
Н.Е. 1.2. Методологія  філософії права 

Основне методологічне питання філософії права. Ідеальні та реальні методи пізнання 
права. Філософська рефлексія як основний метод у пізнанні права. Природно-правове 
мислення та правовий позитивізм. Об`єктивізм, суб`єктивізм та інтерсуб`єктивність як 
способи обґрунтування права. 

 
Н.Е. 1.3. Філософія права в епоху античності та середньовіччя 

Уявлення про об`єктивні підстави права піфагорейців та Геракліта. “Людина - міра 
всіх речей” у правовій думці софістів. Знання – критерій моральності Сократа. Проект 
ідеальної держави Платона. Людина як “політична тварина” в правових поглядах 
Арістотеля. Юридична герменевтика А.Блаженного. Правові погляди Фоми Аквінського. 
 
Н.Е. 1.4. Філософсько-правовоі вчення в Західній Європі 15-18 ст. 

Політико-правові погляди Макіавеллі як зразок морального цинізму в політиці. 
Школа “природного права” Г.Гроція. “Дух нації” як джерело національного законодавства 
у вченні Ш.-Л.Монтеск`є. Поняття “природного стану людини” та “суспільного 
договору”. Відповідність покарання злочину у філософії права Ч.Беккаріа. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 
 

Н.Е. 2.1. Провідні правові ідеї у західно-європейській філософії 18-19 ст. 
Поняття категоричного імперативу Канта. Значення філософії права Гегеля для його 

загально-філософських поглядів. Спільне і відмінне у правових поглядах Канта і Гегеля. 
Особливості марксистського розуміння права. Історична школа права як форма правового 
об`єктивізму. Погляд на право Ніцше як вираз європейського нігілізму. 

 
Н.Е. 2.2. Філософія права ХХ століття 

Загальні тенденції сучасної філософсько-правової думки. Вплив некласичної 
філософії на філософію права. Представники теорії “відродженого природного права”. 
Сучасні концепції справедливості. Представники правового неопозитивізму та їх 
концепції. Погляди сучасних вітчизняних та російських представників філософії права. 

 
Н.Е. 2.3. Правова антропологія: гуманістична природа права 



Вплив філософської антропології на антропологію правову. “Природні”, “священні” і 
“невідчужувані” права людини. Зміст поняття “свобода” людини як підстава правового 
вибору. Ідея прав людини та історичні декларації, що їх встановлюють. Ідея правової 
держави та її основні принципи. Особистісна цінність права. 

 
Н.Е. 2.4. Правова епістемологія 

Значення понять “істина” і “справедливість” у правотворчості та правозастосуванні. 
Правова практика як критерій правової істини. Гносеологічність права як умова 
ефективного законопорядку в суспільстві. Абсолютне і релятивне у праві. Презумпція 
невинності і презумпція добропорядності як основні принципи судового процесу. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. – М., 1939. 
2. Гоббс Т. Левиафан  или о сущности, форме и власти государства. – СПб, 1868. 
3. Козловський А.А. Право як пізнання. Вступ до гносеології права. – Чернівці: “Рута”, 

1999, с.4-9. 
4. Локк Дж. Два трактата о правлении // Соч.: В 3 т. – М., 1988. – Т.3. 
5. Монтескье Ш. О духе законов. – СПб., 1900. 
6. Никомахова этика // Аристотель. Сочинения в 4-х т. Т.4. - М., 1983, с.53-295. 
7. Политика // Аристотель. Соч. в 4-х т. Т.4. - М., 1983, с.53-295. 
8. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Античность. – 

Санкт-Петербург. - 1994, с.26-167. 
9. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. 

Средневековье. – Санкт-Петербург. - 1995, с.70-74, 144-149. 
10. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. 

Средневековье. – Санкт-Петербург. – 1995. – с.293-298, 311-322. 
11. Теэтет // Платон. Соч. в 3-х т. Т.2. – М., 1970, с.223-319. 
12. Трубецкой С.Н. История Древней философии. – М., 2005, с.108,113, 
13. Філософія права: Навч. посібник / За заг. ред. О.Г.Данільяна. – К.: Юрінком Інтер, 

2002, с.48-62. 
 

ФІЛОСОФСЬКО-СОЦІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ І ТЕХНІКИ 
Шифр дисципліни – 6.020301/00/В4.3 
Курс – 4; семестр – 8; усього годин – 54; на тиждень – 2 год., (л/пр), 2 кредити. 
Вибіркова. 
Попередні умови: 6.020301/00/2.3.1. 

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з генезисом та сутністю 
філософських та соціологічних проблем науки і техніки; з’ясувати, який вплив вони мали 
на розвиток суспільства; показати суттєві інтенсивні зміни що відбуваються на кожному 
етапі; розкрити роль та значення розвитку науки і техніки для сучасності; показати 
важливу функцію філософії у розв’язанні соціальних, аксіологічних та гносеологічних 
проблем науки і техніки; позицій багатофакторності виявити та всебічно проаналізувати 
фундаментальні проблеми сучасного етапу НТП. 

Завдання вивчення дисципліни: суттєво по-новому глибше і в різних спектрах 
розкрити характерні особливості НТП, а також становлення й розвиток новітніх засобів, 
підходів, стратегій, технологій у сфері науково-технічної діяльності і когнітивних систем; 
висвітлити спільні і відмінні якості наукової та інженерної діяльності; розкрити основні 
концепції науки і техніки; показати, роль філософської і духовної культури в науковій і 
технічній діяльності на всіх етапах розвитку (антична наука, середньовічна, наука епохи 
Відродження, початок епохи науки); знайомити з основними поглядами на роль науки і 
техніки у житті сучасного суспільства. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 



знати: 
розуміти: 
уміти: 
Викладацький склад: Роман Ігор Олегович – кандидат філософських наук, 

асистент кафедри філософії. 
Методи навчання: лекції, семінарські заняття, практичні завдання, групові та 

індивідуальні консультації, самостійне читання першоджерельної літератури 
Методи оцінювання: Поточне: усне опитування; тестування; термінологічний 

диктант, фронтальне опитування; словникова робота, перевірка знань термінологічного 
апарату, захист реферату, доповідь, аналіз першоджерельної літератури Підсумкове: 
залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ОЦІНКА НАУКИ І ТЕХНІКИ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ. 
 
НЕ 1.1. Предмет і завдання курсу 

Історія науки та техніки її зв’язок із розвитком духовної культури. Наука і 
філософія. Наука і релігія . Наука і мистецтво. Наука і мораль. 
 
НЕ 1.2. Наука і техніка у античну епоху філософії 

Іонійський, Афінський та Олександрійський етапи розвитку науки. Загальна 
характеристика розвитку науки і техніки в античному періоді.  
 
НЕ1.3. Інтерпретація науки і техніки у Середньовіччі та в епоху Відродження 

Наука Візантії. Наука в країнах арабського Сходу. Західноєвропейська наука. 
Середньовічна наука і технічні досягнення. Вплив релігійних поглядів на науку і техніку 
Наукові і технічні досягнення епохи Відродження. Загальна характеристика. 
 
НЕ1.4. Оцінка науки і техніки у філософії нового часу 

Народження небесної механіки. Нові завдання науки і техніки Ф.Бекон. Ідея влади 
людини над природою. Р.Декарт. Філософія техніки у Г.Гегеля. та у К.Маркса. 
 
НЕ1.5. Оцінка науки і техніки у модерній філосфії 
А.Шопенгауер .Ф.Ніцше експансія  позитивізму.Філософія техніки М.Гайдеггера. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ВЗАЄМОДІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ ФІЛОСОФСЬКИЙ 
ТА СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 
НЕ 2.1. Система «наука техніка 

Система «наука техніка» в епоху пост класичної науки. Поняття науково-технічної 
епохи. Система «наука техніка», метафізичні цінності і віра. 
 
НЕ 2.2. Кореляція соціальних явищ тарозвитку науки і техніки 

Проблема соціально-гуманітарних наслідків науково-технічного розвитку. Поняття 
науково -технічного прогресу. Можливості соціог-уманітарного пізнання в умовах 
сучасної науково-технічної епохи. 



 
НЕ2.3. Філософуючі  інженери  та перші філософи техніки 

П.К.Енгельмейер, Ернст Гартіг, Дрезденськай вища технічна школа. Іоганн 
Бекманн. Генріх Моріц Попе. Франц Рело. Алоиз Ридлер. Ернст Капп . Альфред Еспінас 
Фред Бон 
 
НЕ 2.4. Сучасні концепції науки і техніки 

Провідні фахівці сучасних досліджень філософських і соціологічних проблем 
науки і техніки. Основні підручники та монографії з філософії науки і техніки 
 
НЕ 2.5. Сучасні проблеми науки і техніки 

Науково-технічний розвиток та інтелектуально- біологічна еволюція 
людини.Науково-технічний розвиток і екологія. Правомірність і можливість суспільного 
контролю над розвитком науки і техніки. Соціокультурні проблеми 
інформатизації.Відповідальність науковця в умовах системи «наука-техніка». Проблема 
державного управління науково-технічний розвитком. 
 
НЕ 2.6. Гуманітарний зміст сучасних проблем науки і техніки 
Класична політична еко-номіка. Соціологія. Комуні-кативна природа техніки. Буття 
особистості в умовах науково-технічного розвит-ку. Формування і особи-вості 
проектування. Соці-альне проектування та наука управління. Соціальне проектування 
орієнтоване на культуро-логію та методологію. Смисл історії в науково-технічну епоху. 
 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  
1. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М., 1994. 
2. Агульдиев И. Власть предыстории. М., 1990. 
3. Барулин В.С. Социальная философия, часть 1. М., 1993. 
4. Бергсон А. Два источника морали и религии. М., 1994. 
5. Введение в философию, часть 2. М., 1989. 
6. Крапивенский С.Э. Социальная философия. Волгоград, 1995. 
7. Луначарский А.В.О народном образовании. М., 1958   
8. Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М., 1990. 
9. Негодаев И.А. НТР и культура. Изд.РГУ, 1985. 
10. Новая технократическая волна на Западе. М., 1986. 
11. Пиччеи А. Человеческие качества. М.,1985. 
12. Плутарх. Сравнительные жизнеописания, т. 1. М., 1986. 
13. Поппер К. Открытое общество и его враги, т.1. М., 1992. 
14. Философия и социология науки. М., 1987. 
15. Философия т ехники в ФРГ.М., 1989. 
16. ФРГ глазами западногерманских социологов.М. 1989. 
17. Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990. 
18. Хефлинг Г. Все "чудеса" в одной книге. М., 1983. 
19. Человек в системе наук. М., 1989. 
20. Ясперс К. Смысл и предназначение истории. М., 1991 

 
ПОЗИТИВІЗМ І ПОСТПОЗИТИВІЗМ 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/В4.4 
Курс – 4; семестр – 8; усього годин – 108; на тиждень – 4 год., (л/с); кредитів – 4,5. 
Вибіркова. 
Попередні умови: 6.020301/00/Ф.2.4г; 6.020301/00/Ф2.4д. 
 Мета викладання дисципліни: забезпечити глибоке засвоєння основних ідей і 
принципів позитивістської філософії в її історичному розвиткові 



Завдання вивчення дисципліни: розкрити передумови виникнення 
позитивістської філософії, її історичний розвиток та різновиди; проаналізувати специфіку 
позитивістського способу постановки і розв`язання тих чи інших проблем; з’ясувати, чому 
саме позитивізм, неопозитивізм та постпозитивізм започаткували та розвивали філософію 
науки, успішно розв`язуючи філософсько-методологічні проблеми наукового пізнання; 
прослідкувати динаміку відношення позитивізму до метафізики, зокрема причини її 
категоричного заперечення і реабілітації в сучасних умовах; експлікувати методичні 
засоби позитивістських досліджень; приділити особливу увагу таким проблемним вузлам 
позитивізму, як критерії і норми науковості, співвідношення емпіричного і теоретичного, 
пояснення і розуміння, внутрішньої і зовнішньої детермінації наукового пізнання, типів 
раціональності і т. ін.; проаналізувати наслідки і результати розв`язання позитивізмом 
проблем наукового пізнання і соціальної практики; узагальнити характер впливу 
позитивізму на сучасну філософську думку. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
 знати: особливості позитивістської філософії в аспекті її предметного поля, 
напрямів, методів і дослідницьких програм; соціокультурні та теоретичні передумови 
виникнення позитивістської філософії, історичні етапи її розвитку і різновиди; специфіку 
теоретичних засад “першого” і “другого” позитивізму, неопозитивізму та 
постпозитивізму; характерні особливості позитивістського розв`язання методологічних 
проблем наукового пізнання; причини неоднозначного відношення позитивізму до 
філософії як метафізики; сутнісні ознаки позитивістського ідеалу науковості та його 
методологічний потенціал; статус позитивізму в системи сучасної філософії та 
методології; 

розуміти: позитивізм як соціально-культурний та філософсько-епістемний 
феномен; закономірний і системний характер виникнення і розвитку філософії 
позитивізму; причини визначального впливу позитивізму на конституювання та розвиток 
філософії науки як окремої галузі знання; засади диференціації позитивізму на “перший”, 
“другий”, неопозитивізм і постпозитивізм у їх єдності та відмінності; контексти 
неоднозначного ставлення позитивізму до метафізики від її неприйняття до реабілітації і 
визнання її епістемного значення; особливості позитивістської філософії та методології 
наукового пізнання і причини її авторитету в науковому співтоваристві; епістемний 
потенціал позитивізму як одного з важливих чинників методологічної культури наукових 
досліджень; 

уміти: визначити специфіку філософії позитивізму, зокрема її відмінність від 
споріднених з нею аналітичної філософії, структуралізму, постструктуралізму та ін. 
аналізувати теоретичні джерела позитивізму, його укоріненість в традиціях емпіризму, 
індуктивізму, сцієнтизму в цілому; чітко розрізняти історичні різновиди (форми) 
позитивізму, їх теоретичні засади і методологічний потенціал; усвідомлювати характер і 
наслідки неоднозначного відношення позитивізму до метафізики і соціогуманітарного 
пізнання; використовувати принципи позитивістської методології до розв`язання 
конкретних проблем; розкрити і продемонструвати евристичне значення настанов 
позитивізму для підвищення методологічної культури сучасних наукових досліджень; 
обґрунтувати провідну роль принципів позитивізму в сучасній філософії та методології 
наукового пізнання 

Викладацький склад: Починок Борис Віталійович – кандидат філософських наук, 
доцент кафедри філософії. 

Методи навчання: лекції; семінарські заняття; групові та індивідуальні 
консультації; самостійне читання першоджерельної літератури, самостійна робота 
студента, виконання ІНДЗ (реферати, ессе, творчі завдання, науково-дослідна роботи, 
анотації та рецензії наукових праць філософів). 

Методи оцінювання: Поточне: тестування, усне опитування, термінологічний 
диктант, словникова робота, вправи, контрольні роботи, оцінка за ІНДЗ (реферати, ессе, 



творчі завдання, науково-дослідна роботи, анотації та рецензії наукових праць філософів) 
Підсумкове: іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Неопозитивізм // Марчук М., Починок Б. Провідні філософські напрями (ХХ 
століття). – Ч.1. – Чернівці, 2008, с.26-34. 

2. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г. Філософія. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 
2008. 

3. Філософія: конспект лекцій та методичні рекомендації / укл. О.М.Задубрівська, 
Я.Р.Козьмук. – Чернівці: Рута, 2008. – С.38-41. 
 

Змістове наповнення:  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 
ПОЗИТИВІСТСЬКА ФІЛОСОФІЯ ТА ЇЇ ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК 

 
Н.Е. 1.1. Позитивізм, його сутність та розвиток 

Передумови виникнення позитивізму. Історичні етапи розвитку позитивізму. 
Дослідницька програма позитивізму. Позитивістське неприйняття метафізики. Соціальна 
філософія позитивізму. 

 
Н.Е. 1.2. Філософія “першого” позитивізму 

Світоглядно-методологічні засади “першого” позитивізму. Закон “трьох стадій” 
духовного розвитку людства О.Конта. Логіка як філософія науки за Дж.С.Міллем. 
Принципи еволюціонізму у позитивістському вченні Г.Спенсера. “Перший” позитивізм як 
реакція на кризу попередньої філософії і методології. 

 
Н.Е. 1.3. Філософія “другого” позитивізму 

Теоретичні передумови “другого” позитивізму. Ідея “критики “чистого досвіду” 
Р.Авенаріуса. Радикальний феноменалізм Е.Маха. Конвенціоналізм А.Пуанкаре. 
Інструменталізм Дж.Дьюї та П.Бріджмена. 

 
Н.Е. 1.4. Неопозитивізм як філософія та методологія науки 

Методологічні принципи неопозитивізму. Неопозитивістська модель структури 
науки. Неопозитивістська критика метафізики. Смисл принципу верифікації. Проблема 
емпіричного обґрунтування знання. 

 
Н.Е. 1.5. Карл Поппер: критичний раціоналізм як методологія розвитку науки 

Принципи критичного раціоналізму К.Поппера. Розробка проблем логіки наукового 
дослідження. Методологічне значення принципу фальсифікаціонізму. Смисл концепції 
про “третій світ”. Критика історицизму і захист ідеї “відкритого суспільства”. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ПОСТПОЗИТИВІЗМ ТА ЙОГО КОНЦЕПЦІЇ 
 

Н.Е. 2.1. Постпозитивізм 
Передумова виникнення постпозитивізму. Плюралізм дослідницьких програм. 

Дослідження динаміки розвитку науки. Подолання демаркаціонізму. Актуалізація 
проблеми ролі наукового співтовариства у філософії науки. 

 
Н.Е. 2.2. Концепція динаміки розвитку науки Томаса Куна 



Критика індуктивізму та критичного раціоналізму. Аналіз історичного розвитку 
науки. Поняття “парадигма” і “наукове співтовариство”. Значення наукових революцій. 
Позиція антикомулятивізму. 

 
Н.Е. 2.3. Методологія науково-дослідницьких програм Імре Лакатоса 

Розширення і поглиблення досліджень історії науки. Розмаїття фальсифікаціонізму. 
Структура і функції методології науково-дослідницьких програм. Проблема історико-
наукових реконструкцій. 

 
Н.Е. 2.4. Концепція “епістемологічного анархізму” П.Фейєрабенда 

Негативістська критика науки і методу. Зближення науки, міфології та релігії. 
Принцип проліферації та ідея неспівмірності теорій. Епістемний анархізм. Ідея про 
відокремлення науки від державної влади. 
 
Н.Е. 2.5. Методологічний плюралізм постпозитивістської філософії науки 

Особливості постпозитивістської філософії науки. Обгрунтування нового типу 
наукової раціональності. Поєднання когнітивного і ціннісного моментів наукового 
пізнання. Еволюціоністська інтерпретація науки. Методологічний плюралізм 
постпозитивізму. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Авенариус Р. Философия как мышление о мире сообразно принципу наименьшей 
траты сил. – СПб., 1899. 

2. Буржуазная философия кануна и начала империализма. – М., 1977. 
3. Вітгенштейн Л. Логіко-філософський трактат. Філософські дослідження. – К., 1991. 
4. Дюгем П. Физическая теория, ее цель и строение. – СПб., 1910. 
5. Карнап Р. Философские основания физики. – М., 1971. 
6. Киссель М.А. Судьба старой диллемы. – М., 1974. 
7. Конт О. Скромное обаяние позитивизма. – СПб., 1996. 
8. Крафт В. Венский кружок. Возникновение неопозитивизма. – М., 2003. 
9. Мах Э. Анализ ощущения и отношение физического к психическому. – М., 1908. 
10. Мах Э. Механика. Историко-критический очерк ее развития. – СПб., 1909. 
11. Милль Дж. Система логики силлогистической и индуктивной. – М., 1900, Ч.2. 
12. Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983. 
13. Поппер К. Открытое общество и его враги. Т.2. – М., 1992. – 528 с. 
14. Пуанкаре А. О науке. – М., 1983. 
15. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т.4. – СПб., 

1997. 
16. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т.4. – СПб., 

1997. 
17. Філософія / Є.М.Причепій та ін. – К., 2001. 
18. Філософія / за ред. Г.А.Заїченка та ін. – К., 1995. 

 
ПРАГМАТИЗМ 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/В4.6 
Курс – 4; семестр – 8; усього годин – 108; на тиждень – 4 год.(л/с); кредитів – 4,5. 
Вибіркова. 
Попередні умови: 6.020301/00/Ф.2.4г; 6.020301/00/Ф2.4д. 

Мета викладання дисципліни: забезпечити глибоке розуміння студентами 
основних принципів філософії прагматизму та її актуальності в сучасних умовах; 
дослідити практичні і теоретичні витоки прагматизму; розкрити зміст і специфіку 
основних ідей прагматизму; показати, в чому полягає суть прагматичного раціоналізму; 



проаналізувати тенденції розвитку прагматизму та його вплив на сучасну теорію та 
практику. 

Завдання вивчення дисципліни: розкрити специфіку прагматизму, його 
принципи і функціонально-методичні особливості; проаналізувати логіку і основні етапи 
історичного розвитку прагматизму, його відношення до класичної і некласичної 
філософії; з`ясувати конкретний внесок у розробку філософії прагматизму його 
основоположників та їх послідовників; показати своєрідність прагматистської 
реконструкції філософії та розв`язання проблем світогляду, людини, наукового пізнання, 
практики; дослідити характер впливу прагматизму на формування та розвиток філософії 
науки, причини її прагматизації; експлікувати значення прагматизму у формуванні 
некласичного типу наукової раціональності; обґрунтувати важливість настанов 
прагматизму в осмисленні ситуації постмодерну сучасної філософії. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: передумови виникнення прагматизму, його предметну, методичну і 
функціональну особливість; теоретичні джерела і практичні засади прагматизму; причини 
критичного відношення прагматизму до попередньої філософії та його некритичний 
характер; “активи” і “пасиви” прагматизму у розв`язанні тих чи інших філософських 
проблем, наукового пізнання і суспільної практики; особливості феномену прагматизації 
філософії та методології науки; основні напрями та зміст творчої співпраці представників 
прагматизму з представниками інших філософських течій сучасності; методологічний 
потенціал прагматизму у реалізації міждисциплінарних досліджень; 

розуміти: специфіку прагматистського способу мислення і філософування; 
діяльнісний характер прагматизму як передумову подолання абстрактного філософування 
і актуалізації практичної значущості філософії; причини укоріненості прагматизму в 
американському способі життя та його зв`язку з традиціями емпіризму 
західноєвропейської філософії; основоположне значення у філософії прагматизму 
відношень “людина-діяльність-успіх”, “досвід-метод-істина”; позитивний вплив 
прагматизму на розвиток філософії науки і формування некласичного типу наукової 
раціональності; характер і зміст прагматистського реформування сучасної філософії; 
значення прагматистської парадигми філософії, наукового пізнання і практичної 
діяльності; 

уміти: розкрити специфіку прагматистського способу мислення і практичного 
діяння; застосувати принципи і настанови прагматизму до аналізу та розв’язання 
конкретних проблем; аналізувати першоджерела прагматизму і використовувати 
прагматистську інформацію для досягнення конкретного результату і успіху; 
обґрунтувати можливості, вади та межі прагматистського розв’язання проблем у його 
сумірності з нормами моралі; довести життєву значущість вчення прагматизму про досвід, 
метод, істину як центральних у цій філософії; продемонструвати евристичне значення ідей 
прагматизму в сучасній філософії і методології науки; здійснити філософський аналіз 
процесів прагматизації суспільного життя та передбачити їх можливі наслідки. 

Викладацький склад: Починок Борис Віталійович – кандидат філософських наук, 
доцент кафедри філософії. 

Методи навчання: лекції; групові та індивідуальні консультації; самостійне 
читання першоджерельної літератури, самостійна робота студента, виконання ІНДЗ 
(реферати, ессе, творчі завдання, науково-дослідна роботи, анотації та рецензії наукових 
праць філософів). 

Методи оцінювання: Поточне: тестування, усне опитування, термінологічний 
диктант, словникова робота, вправи, контрольні роботи, оцінка за ІНДЗ (реферати, ессе, 
творчі завдання, науково-дослідна роботи, анотації та рецензії наукових праць філософів). 
Підсумкове: іспит. 



Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Марчук М., Починок Б. Провідні філософські напрями (ХХ століття). Частина 1. 
Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. 

2. Починок І. Прагматизм. – Чернівці: Рута, 2008. 
3. Філософія: конспект лекцій та методичні рекомендації / укл. О.М.Задубрівська, 

Я.Р.Козьмук. – Чернівці: Рута, 2008. – С.38-41. 
4. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г. Філософія. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 

2008. 
 

Змістове наповнення: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 
ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК КЛАСИЧНОГО ПРАГМАТИЗМУ 

 
Н.Е. 1.1. Прагматизм – філософія дії 

Прагматистська інтерпретація природи та функцій філософії. Новий підхід до 
розв`язання світоглядних проблем. Методичний характер прагматизму. Вплив 
прагматизму на формування нового типу раціональності. Виникнення та розвиток 
прагматизму. 

 
Н.Е. 1.2. Логічний прагматизм Ч.С.Пірса 

Онтологічні засади прагматизму Пірса. “Принцип Пірса”. Сутність мислення-віри. 
Методи закріплення вірувань-переконань. Методологічний фалібілізм і способи 
�бґрунтування знання. 

 
Н.Е. 1.3. Радикальний прагматизм В.Джемса 

Прагматизм як радикальний емпіризм. Вчення про метод та істину як центральні у 
прагматизмі. Плюралістичний Всесвіт. Прагматизм і проблеми гуманізму та релігії. 
Критика абсолютизму і авторитаризму. 
 
Н.Е. 1.4. Розвиток прагматизму як інструменталізму Дж. Дьюї 

Основні напрями реконструкції філософії. Життєдіяльність людини як адаптивний 
процес. Ідеї як інструменти розв`язання проблемних ситуацій. Прагматистська 
інтерпретація цінностей і досвіду. Захист ідеалів демократії. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

НЕКЛАСИЧНИЙ ПРАГМАТИЗМ 
 

Н.Е. 2.1. Неопрагматизм Р.Рорті 
Критика класичної епістемології. Філософія як дослідження людини в соціумі. 

Філософія як “літературна критика”. Проект прагматистсько-герменевтичного 
філософування. Ідея “наставницької” філософії. 

 
Н.Е. 2.2. Прагматизм і становлення філософії науки 

Вплив прагматизму на філософію науки. Прагматистська компонента 
неопозитивістської методології. Прагматизм як операціоналізм та інструменталізм. 
Концепція “трансцендентальної прагматики”. Методологічний потенціал 
прагматистського методу. 

 
Н.Е. 2.3. Прагматизм у контексті сучасної філософської думки 



Феномен прагматизації сучасної філософії. Прагматистська інтерпретація проблеми 
“аналітичне-синтетичне”. Критика “догм емпіризму”. Криза відродження прагматизму. 
Діалог прагматизму з іншими філософськими течіями. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Американский прагматизм и восточная философия // История современной 
буржуазной философии. - СПб., 1997. 

2. Апель К.-О. Трансформация философии. – М., 2001. 
3. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. История философии. – К., 2001, (розд.7). 
4. Воронкова В.Г. Філософія. – К., 2004. 
5. Гуманистический прагматизм Ф.К.Шиллера // Никоненко С.В. Антология философии 

ХХ века. – СПб., 2003. 
6. Джеймс В. Прагматизм. – К., 1995. – 144 с. 
7. Дьюи Дж. Реконструкция в философии. – М., 2001. – 168 с. 
8. Дьюї Дж. Свобода і культура // Зарубіжна філософія ХХ століття. – К., 1993. 
9. Инструментализм Джона Дьюи // Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от 

истоков до наших дней. - Т.4. – СПб., 1997. 
10. Марчук М., Починок Б. Провідні філософські напрями (ХХ ст.). – Чернівці: Рута, 2008. 
11. Пирс Ч.С. Логические основания теории знаков. – СПб, 2000. 
12. Пирс Ч.С. Начала прагматизма. – СПб., 2000. – 318 с. 
13. Починок І. Прагматизм. – Чернівці: Рута. 2008. 
14. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия: от истоков до наших дней. – Т.4. – СПб., 

1997. 
15. Сидоров И.Н. Философия действия в США: от Эмерстона до Дьюи. – ЛГУ, 1989. – 148 

с. 
 

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
Шифр дисципліни - 6.020301/00/В4.7 
Курс - 4; семестр - 7; усього годин - 36; на тиждень - 1 год., (л.); кредитів – 1. 
Вибіркова. 
Попередні умови: знання, отримані студентами при вивченні соціально-політичних, 
загальнонаукових дисциплін, а також отриманих у середніх навчальних закладах при 
вивченні спецкурсу „Основи безпеки життєдіяльності людини». 

Мета викладання дисципліни: формування у майбутніх фахівців необхідного 
рівня знань та умінь, які дають можливість професійно орієнтуватись в питаннях 
організації виробничого процесу. 

Завдання вивчення дисципліни: вивчення правової і нормативної бази охорони 
праці в України; впливу виробничого середовища на Людину; оцінювання умови праці з 
питань організаційних економічних аспектів; набуття навичок аналізу й оцінювання стану 
охорони праці на підприємстві; ознайомлення зі змістом документів з міжнародного 
права, законодавчих та нормативно-технічних документів, керівних і нормативних 
документів України щодо охорони праці; з видами та організацією екстреної допомоги у 
разі виникнення нещасних випадків на об’єктах господарської діяльності. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: вивчення правової і нормативної бази охорони праці в України; вивчити 
вплив виробничого середовища на Людину; зміст документів з міжнародного права, 
законодавчих та нормативно-технічних документів, керівних і нормативних документів 
України щодо охорони праці; види та організацією екстреної допомоги у разі виникнення 
нещасних випадків на об’єктах господарської діяльності; 

розуміти: 
уміти: оцінювати умови праці з питань організаційних економічних аспектів; 

набуття навичок аналізу й оцінювання стану охорони праці на підприємстві. 



Викладацький склад: Бабюк Анатолій Васильович – доцент кафедри медичної 
підготовки. 
  Методи навчання: лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота 
студента, групові та індивідуальні консультації. 

Методи оцінювання: Поточне: усне та фронтальне опитування студентів, 
проведення письмових контрольних летючок, програмованого контролю знань, захист 
рефератів. Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

 
Змістове наповнення: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 
ОХОРОНА ПРАЦІ З ПРАВОВИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ 

 
Н.Е. 1.1. Правові та організаційні питання охорони праці 

Охорона праці (ОП) – нормативна дисципліна професійної діяльності рівня знань та 
умінь із правових та організаційних питань ОП. Теоретичні положення природних та 
суспільних наук. Конституція України, Постанови та Укази Президента України з питань 
ОП. Закон України «Про охорону праці». Система управління ОП на підприємстві (СУ 
ОПП). Контроль за станом ОП на підприємстві. 

 
Н.Е. 1.2. Організація навчання з правил і норм по ОП 

Інструктажі та організація навчання з вивчення правил і норм по ОП. Вступний, 
первинний, періодичний та неплановий інструктажі. Відповідальний за порушення 
законодавства про ОП: дисциплінарна, адміністративна, кримінальна та матеріальна.  

 
Н.Е. 1.3. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці 

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві. Причини та методи 
аналізу виробничого травматизму: поняття виробничої травми, нещасного випадку, 
професійного захворювання. Організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні та психо-
фізіологічні причини травматизму. Організація робочого місця (положення, робоча зона). 
Вплив умов праці на її продуктивність. 

 
Н.Е. 1.4. Гігієна праці, виробнича санітарія та основи безпеки праці 

Дія шкідливих речовин на організм людини. Класифікація шкідливих речовин за 
характером і ступенем впливу на організм людини. Поняття про гранічно-допустимі 
концентрації. Метеорологічні умови у виробничих приміщеннях: параметри, нормування, 
методи розрахунку, контрольно – вимірювальна апаратура. Дія електричного струму на 
організм людини: фактори, які визначають небезпеку ураження людини, перша допомога 
на місці події, перша медична допомога в осередку ураження, причини ураження і міри 
захисту.  

 
Н.Е. 1.5. Дія шкідливих речовин на організм людини 

Шкідливі речовини і їх характеристика на об’єктах господарської діяльності. Методи 
захисту, методи розрахунку. Засоби індивідуального захисту. 

 
Н.Е. 1.6. Метеорологічні умови у виробничих приміщеннях 

Параметри, що визначають метеорологічні умови. Нормування. Теплове 
опромінення. Вентиляція. Очищення повітря від пилу. Пилеуловлювачі. Контрольно-
вимірювальна апаратура. 



 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ОХОРОНА ПРАЦІ НА ОБ’ЄКТАХ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Н.Е. 2.1. Електробезпека 
Електробезпека, електричні травми, фактори, які визначають небезпеку ураження 

людини. Послідовність дій при наданні першої допомоги. 
 

Н.Е. 2.2. Охорона праці на об’єктах господарської діяльності (ОГД), які 
використовують сильнодіючі отруйні речовини (СДОР) 

Класифікація СДОР і міри безпеки при їх використанні. Вплив СДОР на організм 
людини, заходи захисту. 

 
Н.Е. 2.3. Правила безпеки при виконанні вантажних та транспортувальник робіт 

Небезпечні вантажі, транспорт який застосовується при вантажних роботах. Правила 
безпеки при монтажі та експлуатації транспортних машин та транспортних засобів. 
Підіймальні транспортувальні машини: вимоги безпеки. 

 
Н.Е. 2.4. Виробничий шум та вібрація 

Поняття та фізичні параметри. Вплив на організм людини. Нормативні документи. 
Нормування. Захист. Прилади для вимірювання. 

 
Н.Е. 2.5. Іонізуюче випромінювання 

Джерела, визначення та характеристика. Біологічна дія. Норми радіаційної безпеки. 
Захист. Дозиметричний контроль. 

 
Н.Е. 2.6. Експлуатація лазерів та лазерних установок 

Небезпечні та шкідливі фактории. Кількісна оцінка умов праці. Дія на організм 
людини. Способи і засоби безпеки. 

 
Н.Е. 2.7. Пожежна безпека 

Основні поняття та визначення пожежної безпеки. Система пожежної безпеки. 
Законодавча і нормативно-правова база пожежної безпеки. Основні положення Закону 
України «Про пожежну безпеку». 

 
Н.Е. 2.8. Пожежовибухонебезпечні властивості речовин і матеріалів 

Процес горіння його форми та види. Показники пожежовибухонебезпеки речовин і 
матеріалів. Самозаймання: суть, необхідні умови для само загоряння та профілактики. 
Оцінка вибухопожежонебезпеки об’єкта: категорії пожежної безпеки, пожежонебезпечна 
зона. Системи забезпечення вибухопожежної безпеки об’єкта: попередження, захисту 
системи. Способи і засоби гасіння пожеж. Навчання з питань пожежної безпеки. 

 
Н.Е. 2.9. Основи організації надання першої допомоги 

Принципи надання першої допомоги в осередку події. Перелік знань та вмінь. Перша 
медична допомога на місці події . Ознаки життя та клінічної смерті. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Барабаш В.И., Шкрабак В.С. Психология безопасности труда. – СПб, 1996. 
2. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник. 

2-е вид./ За ред. М.П. Гандзюка. – К.: Каравела, 2004. – 408 с. 
3. Геврик Є.О. Охорона праці. – К.: Ельга; Ніка-Центр, 2003. – 280 с. 



4. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості і небезпечності факторів 
виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу // Охорона 
праці. – 1998. - №6. 

5. Денисенко Г.Ф. Охрана труда. – М.: Высшая школа, 1995. – 320 с. 
6. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 2002. – 320 с. 
7. Закон України „Про охорону праці” в редакції від 21 листопада 2002 р. 
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ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОЗНАВСТВА 
Шифр дисципліни – 6.020301/00/С5.1 
Курс – 3,4; семестр – 6,7; усього годин – 135; на тиждень – 2/2 год., (л/с). кредитів – 5. 
Вибіркова. 
Попередні умови: знання отримані у середніх навчальних закладах при вивченні фізики, 
хімії, біології; 6.020301/00/2.2.3. 

Мета викладання дисципліни: розуміння специфіки природничонаукового й 
гуманітарного компонентів культури; формування уявлень про ключові особливості 
стратегій природничонаукового мислення; розуміння сутності трансдисциплінарних і 
міждисциплінарних зв'язків та ідей а також  найважливіших природничонаукових 
концепцій, що лежать в основі сучасного природознавства; усвідомлення проблем екології 
й безпеки життєдіяльності суспільства у зв'язку з основними концепціями й законами 
природознавства; формування уявлень про зміну типів наукової раціональності, про 
революції в природознавстві й зміні наукових парадигм на ключових етапах розвитку 
природознавства; розуміння ролі історичних, природничонаукових і соціокультурних 
факторів і законів самоорганізації в процесі розвитку природознавства й техніки, а також 
у процесі діалогу науки й суспільства; формування уявлень про природничонаукову 
картину світу як глобальної (універсальної) моделі природи, що відображає цілісність і 
різноманіття природного світу. 
 Завдання вивчення дисципліни: про основні етапи розвитку природознавства, 
класичної, некласичної  та постнекласичної парадигм природознавства, про особливості 
сучасного природознавства; про принципи науковості, методології й філософії науки; про 
принципи симетрії й закони збереження; про корпускулярні й континуальні традиції в 
описі природи; про динамічні й статистичні закономірності в природознавстві; про 
співвідношення порядку й безладдя (хаосу) у природі; про самоорганізацію в живій і 
неживій природі; про ієрархії структур й елементів матерії мікро-, макро- і мегасвітів; про 
взаємозв'язки фізичних, хімічних і біологічних процесів; про специфіку живого, 
принципах еволюції, відтворення й розвитку живих систем; про біологічне різноманіття, 
його ролі в збереженні стійкості біосфери й принципах систематики; про фізіологічні 
основи психіки, екології й здоров'я людини; про місце людини в історії Землі, антропний 
принцип, про ноосферу й парадигму єдиної культури. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 



знати: особливості природознавства в аспекті його проблемного поля і розв`язання 
конкретних проблем; передумови виникнення наукового природознавства та основні 
тенденції його історичного розвитку; значення творчих поглядів І. Ньютона як 
основоположника наукового природознавства; основні ідеї, принципи, настанови і 
категорії наукового природознавства; науковий  внесок Галілея, Шредінгера, Дарвіна   у 
розвиток природознавства; трансформації в природознавстві в контексті наукових 
революцій; головні аспекти природничонаукових досліджень штучного інтелекту; 
особливості генетики; методологічний потенціал наукового природознавства у 
дослідженні конкретних філософських і наукових проблем; 

розуміти: наукове природознавство як соціокультурний і філософський феномен; 
системний характер детермінації виникнення природознавства та закономірності його 
історичного розвитку; непересічне значення І.Ньютона в створенні наукового 
природознавства; специфіку природничонаукового знання у його предметних, методичних 
і функціональних аспектах; особливості синергетичних уявлень щодо пояснення фізичних 
явищ; 

уміти: визначити специфіку предмета наукового природознавства; проаналізувати 
передумови і основні детермінанти ґенези наукового природознавства; експлікувати 
логіку розвитку природознавства на рівні її основних ідей, принципів і категорій; 
обґрунтувати роль І.Ньютона та Г.Галілея  як засновників наукового природознавства; 
продемонструвати специфіку природничонаукового знання; з`ясувати основні структурні 
рівні Світобудови; проаналізувати зміст термодинаміки та квантової фізики; застосувати 
методологічний потенціал наукового природознавства до розв`язання конкретних 
екологічних проблем. 

Викладацький склад: Вовк Степан Миколайович (лекції) – доктор філософських 
наук, професор кафедри філософії, Онуфрійчук Роман Васильович (семінари) – асистент 
кафедри філософії. 

Методи навчання: лекції, семінарські заняття, групові та індивідуальні 
консультації, самостійне читання першоджерельної літератури. 

Методи оцінювання: Поточне: усне опитування, захист рефератів, контрольні 
роботи. Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення:  
опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс навчально-методичного 

забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії першоджерел, підручники, 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ПРИРОДОЗНАВСТВО, ЙОГО ПРЕДМЕТ ТА ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК 
 
Н.Е. 1.1. Предмет природознавства природознавства 

Аналіз поняття «природа». Неоднозначність розуміння природи як об'єкта 
природничонаукового дослідження.  Наука. Кореляція  понять «наука» й 
«природознавство». Природознавство та наукове, перед наукове й наукове.  
Невичерпність предмета природознавства. Специфіка знання на донауковому і перед 
науковому етапах розвитку природознавства. Специфіка знання на науковому етапі 
розвитку. 
 
Н.Е. 1.2. Генезис наукового природознавства 

Перспективи античної перед науки. Відмітні риси перед наукового стану 
природознавства. Специфіка соціокультурного розвитку Древньої Греції. Заміщення 



реальних об'єктів ідеальними.  Операції перетворення й моделювання змін. Ідеалізація на 
основі сформованих систем знання. 
 
Н.Е. 1.3. Структура природничонаукового знання 

Роль творчості в процесі пізнання. Специфіка наукового пізнання. Загальні правила 
пізнання. Принципи наукового пізнання. Відносність наукового знання. Загальні методи 
природничо-наукового пізнання. Спостереження й експерименти. Факти - емпіричний 
базис природознавства. Факти - закони - концепції - гіпотези - теорія: Проблема 
пояснення. Якість теорії. Роль математики в пізнанні й описі фізичного світу. Незбагненна 
ефективність математики. 
 
Н.Е. 1.4. Природничо-наукові аспекти натурфілософії 

Евклідова геометрія - перша стандартна наукова теорія. Давньогрецькі атомісти: 
атомістичне вчення Левкіппа, Демокріта, Епікура. Механіка Архімеда: статика, 
гідростатика. Становлення античної астрономії: Аристарх (ідея геліоцентризму). Гіппарх: 
його внесок у розвиток астрономії. Птолемей: геоцентрична система. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 
РОЗВИТОК ПРИРОДОЗНАВСТВА В КОНТЕКСТІ НАУКОВИХ РЕВОЛЮЦІЙ 

 
Н.Е. 2.1. Наукові революції 

Перша наукова революція: становлення класичного природознавства, створення 
загальної системи механіки, введення Ньютоном поняття «системи», заміна статичної 
картини світу його динамічним уявленням. Друга наукова революція: дисциплінарна 
організація класичного природознавства, поширення ідей еволюціонізму. Третя наукова 
революція: становлення некласичного природознавства, радикальна зміна наукової 
парадигми. Четверта наукова революція: світ як система історично еволюціонують, 
нелінійних, що самоорганізуються  систем. 
 
Н.Е. 2.2. Організація сучасного природознавства 

Ієрархія природничо-наукових законів: закони емпіричні, фундаментальні й 
гранично загальні закони збереження. Етичні принципи науки: норми дослідження й 
одержання наукового результату, комплекс етичних цінностей науки, проблема свободи 
досліджень.  
Роль міждисциплінарних досліджень у природознавстві: роль синергетики в 
інтенсифікації міждисциплінарних досліджень. 
 
Н.Е. 2.3. Термодинаміка 

Роль теплових явищ у природі (рух, випромінювання, розширення). Речовинна 
теорія теплоти: теплород. Корпускулярна теорія теплоти: теплота - характеристика 
внутрішнього руху часток тіла. Теплота є форма й спосіб передачі енергії (Р. Клаузіус, Л. 
Больцман). Термодинаміка - наука про теплові явища в макросистемах. Закони 
термодинаміки 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3: 
ПРИРОДОЗНАВСТВО:ВІД АТОМА ДО КЛІТИНИ 

 
Н.Е. 3.1. Квантова теорія 

Хронологія становлення квантової теорії. Гіпотеза М. Планка. Кванти. Постулати 
Н. Бора. Фотоелектричний ефект і дискретна природа світла. Квантова теорія атома Н. 
Бора. Імовірнісний характер процесів у мікросвіті. Гіпотеза Луї де Бройля про 



універсальність корпускулярно-хвильового дуалізму.  Принцип невизначеності В. 
Гейзенберга. Хвильова механіка й рівняння Е. Шредінгера. Принцип Н. Бора. 
 
Н.Е. 3.2. Хаос 

Самоорганізація�Поняття логіки наукового Ентропія.Принципи системності й 
цілісності. Типи систем. Визначення цілісності. Нелінійні системи. Породження порядку. 
Відмінність лінійних систем і нелінійних. Форми опису порядку.Синергетика. Механізм 
самоорганізації.  Самоорганізація в дисипативних структурах 

Поняття логіки наукового Ентропія.Принципи системності й цілісності. Типи систем. 
Визначення цілісності. Нелінійні системи. Породження порядку. Відмінність лінійних 
систем і нелінійних. Форми опису порядку.Синергетика. Механізм самоорганізації.  
Самоорганізація в дисипативних структурах 
 
Н.Е. 3.3. Життя у філософському контексті 

Специфіка життя як особливого рівня організації матерії і як об'єкта біологічного 
пізнання. Креаціонізм. Гіпотеза спонтанного зародження життя. Гіпотеза стаціонарного 
стану. Теорія біохімічної еволюції А. И. Опаріна, Д. Холдейна. 
Ознаки живої речовини. Подразливість. Рухливість. Виділення. Розмноження. Ріст. ( Види 
регуляції організму. Саморегуляція. Роль мембран у процесах регуляції. Ієрархічний 
контроль живих систем. Роль біологічного дізнавання. Сталість внутрішнього середовища. 
Розвиток уявлень про гомеостаз. Форми й рівні керування в живих системах. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4: 
ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ РІЗНИХ РІВНІВ СВІТОБУДОВИ. 

 
Н.Е. 4.1. Біосфера 

Геологічні умови виникнення біосфери. Еволюція біосфери. Жива речовина. 
Функції живої речовини в біосфері. Екологічні фактори середовища. Порядок поширення 
життя. Рушійна сила еволюції. Склад речовини біосфери. Склад екосистеми. Біохімічні 
функції живої речовини. Види функцій.Біогенна міграція атомів і біогеохімічні принципи. 
Види біогенної міграції атомів. Біосфера: багатокомпонентна ієрархічна система. Стійкість 
видів. Біосфера - гігантський «суперорганізм».  
 
Н.Е. 4.2. Людина 

Людина: особливий вид істот. Унікальність видів. Специфіка людської унікальності. 
Культурний і біологічний аспекти еволюції людини. Специфіка еволюційних змін. 
Порушення людиною основного біологічного закону: заборони на обмеження чисельності 
виду. Демографічна проблема. Демографічна класифікація суспільств.Екологічний й 
економічний компоненти діяльності. Загальні положення концепції стійкого розвитку. 
Ключові поняття концепції стійкого розвитку. Поняття потреб й обмежень. Поняття 
основного мінімуму.  Умови необхідні для досягнення стійкого розвитку. 
 
Н.Е. 4.3. Ієрархія світобудови 

Основні етапи розвитку уявлень про Всесвіт. Релятивістська космологія 
(А.Айнштайн, А.А.Фридман). Простір, час, еволюція в стаціонарних і нестаціонарних 
моделях Всесвіту. Замкнута й відкрита модель нестаціонарного Всесвіту. Концепція 
Всесвіту, що розширюється. Парадокс Олберса. Концепція «Великого вибуху». Стадії 
«остигання». Пророкування й виявлення реліктового випромінювання. Антропний 
принцип. Концепція множинності Всесвітів. 
 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  
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столетия. — М.: Логос, 2000. — 320 с. 
8.Капра Ф. Дао физика. — СПБ: Орис, 1994. — 304 с. 
9.Концепции современного естествознания (Учебное пособие). — Ростов на Дону, 

Феникс, 1997. — 448 с. 
10. Крушинский Л. В. Проблемы поведения животных. — М., 1993 г. 
11. Кулаков Ю. И., Владимиров Ю. С, Карнаухов А. В. Введение в теорию физических 

структур и банарную геометро-физику. — М.: Архимед, 1992. — 182 с. 
12. Куманевский К. История культуры Древней Греции и Рима. — М.: ВШ, 1990. 
13. Кун Томас С. Структура научных революций. — М.: Прогресс, 1975. 
14. Пригожин И., Стингерс И. Порядок из хаоса: новый диалог человека с природой. 

— М.: Прогресс, 1986. — 431 с. 
15. Принципы относительности. — М.: Атомиздат, 1973. 
16. Пуанкаре А. О науке. — М., 1983. 
17. Радунская И. Кванты и музы. — М.: Советская Россия, 1980. 
18. Рузавин Г. И. О природе. — ML: Мысль, 1968. — 302 с. 
19. Самоорганизация в науке: опыт философского осмысления. — М.: Арго, 1994. 
20. Чанышев А. Н. Философия Древнего мира (история философии). — М.: ВШ, 2003. 

— 703 с. 
 

РИТОРИКА 
Шифр дисципліни – 6.020301/00/С5.2 
Курс – 3, семестр – 5, усього годин – 108, на тиждень – 3 год., (л./с.), кредитів – 3. 
Вибіркова. 
Попередні умови: 
 Мета викладання дисципліни: ознайомлення студентів з історичним розвитком 
риторики, видами красномовства, методикою підготовки та проголошення промови, 
допомогти студентам орієнтуватися в складному процесі сучасної риторичної практики, 
познайомити їх з різними жанрами (традиційними і новими) публічних виступів, 
позначити критерії оцінки і самооцінки усного виступу, визначити роль практичної 
риторики у ряді інших наук і мистецтв. 

 Завдання вивчення дисципліни: підвищити рівень комунікативних здібностей 
студентів, що припускає знання основ мовної поведінки людини, законів, правил і 
прийомів спілкування, знання основ полемічної майстерності і технологій публічного 
виступу, дотримання норм української літературної мови, володіння мистецтвом ведення 
ділової бесіди, знання національних особливостей ділового спілкування, уміння і 
психологічну готовність ефективно виступати перед будь-якою аудиторією; ознайомлення 
з розвитком ораторського мистецтва Давнього Сходу, античного красномовства, 
ораторського мистецтва біблійних проповідників; дати оцінку ораторського мистецтва в 
середні віки, новий час та в Україні; визначити види красномовства та сфери його 
застосування; підготовки промови та її виголошення; визначення загальної культури 
оратора; познайомити студентів з професійно значущими формами ділового спілкування, 
сформувати навики ефективного ведення ділових переговорів; познайомити з сучасними 



моделями складання ділових документів, допомогти студентам оволодіти мовною 
культурою ділових перемовин; сформувати уміння вільно орієнтуватися у виборі жанру і 
виду промови, подолати страх перед трибуною, прищепити навики вільного 
монологічного і діалогічного публічного спілкування; акцентувати увагу на ролі риторики 
в системі управління, представити риторику як вид суспільної діяльності. Розширити 
знання в галузі культури усної публічної мови, позначити зв’язки риторики з комплексом 
фундаментальних знань - філософією, логікою, соціальною психологією, етикою, 
естетикою, літературознавством, лінгвістикою. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: класифікацію сучасних публічних виступів, логічні, психологічні 
особливості побудови тексту, мови, нові жанри «ділової риторики», особливості 
композиції і мовної побудови основних видів риторичних текстів, володіти способами і 
формами дискусійного обговорення проблеми; види публічних виступів та принципи і 
прийоми їх підготовки; загальні закономірності мови в умовах масової комунікації; 

розуміти: предмет сучасної загальної риторики, мовний імідж оратора, етичні і 
естетичні якості публічної мови, її місце у ряді інших наук і мистецтв; 

уміти: складати і вимовляти публічно різні види промов, демонструючи при цьому 
високий рівень культури мови, вільно брати участь у полемічних формах ділового 
спілкування, трансформувати текст мови залежно від характеру аудиторії і цільової 
установки, використовувати доречно прийоми мовної виразності, удосконалювати мовну 
техніку. 

Викладацький склад: Возний Ігор Петрович – доктор історичних наук, професор 
кафедри релігієзнавства та теології. 

Методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні консультації, ділові ігри, 
колоквіуми, практичні завдання. 

Методи оцінювання: Поточне: усне опитування, контрольні роботи, практичні 
завдання. Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Абрамович С. Риторика та гомілетика. – Чернівці, 1995. 
2. Абрамович С.Д., Гураль М.І., Чикарькова М.Ю. Риторика. Ч.І. Історія розвитку 

риторики.– Чернівці, 2000. 
 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ РИТОРИКИ 
 

Н.Е. 1.1. Вступ. Ораторське мистецтво Стародавнього Світу 
Предмет, структура і завдання курсу. Методологічні засади ораторського мистецтва. 

Основні риси риторики Давнього Сходу. Риторика Давньої Месопотамії. Риторика 
Давнього Єгипту. Риторика Давньої Індії. Риторика Давнього Ірану. Ораторське 
мистецтво Давнього Китаю. Виникнення і розвиток риторики в Давній Греції. Римський 
період розвитку античного красномовства. Красномовство в Старому Завіті. 
Красномовство в Новому Завіті. Риторика в системі гуманітарних наук. Предмет 
риторики: історія, теорія, практика. Ритор як оратор і вчитель практичного красномовства. 

 
Н.Е. 1.2. Ораторське мистецтво в середні віки і Новий час 

Формування засад середньовічного європейського красномовства. Візантійська 
теорія риторики. Розвиток риторики на Заході в середні віки. Роль Корану в становленні 
арабо-мусульманського красномовства. Розвиток риторики в Європі Нового часу.  



 
Н.Е. 1.3. Розвиток ораторського мистецтва в Україні 

Витоки давньоукраїнського красномовства.  Українське красномовство в ХІІІ-ХVІІ ст. 
Резонанс української культури в східнослов’янських землях. Київська школа риторики 
ХVІІ-ХVІІІ ст. Розвиток українського риторичного слова за часів панування Російської та 
Австро-Угорської імперії. Українська риторика новітнього часу. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

НАУКОВІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ЩОДО ПІДГОТОВКИ ПРОМОВИ 

 
Н.Е. 2.1. Наукові засади та основні закони ораторського мистецтва 

Статус сучасної риторики та її зв’язок з іншими науками. Закони риторики. 
Концептуальний закон. Закон моделювання аудиторії. Стратегічний закон. Тактичний 
закон. Мовленнєвий закон. Системно-аналітичний закон. Закон ефективної комунікації 

 
Н.Н. 2.2. Логічні, психологічні та педагогічні основи ораторського мистецтва 

Логічні закони і прийоми мислення та їхня роль в ораторському мистецтві. 
Психологічні основи ораторського мистецтва. Теорія дискусії, диспуту, суперечки. 
Логічні закони і прийоми мислення та їхня роль в ораторському мистецтві. Логічні 
помилки. Структура і види доведення силогізмів. Види, способи і правила ефективної 
аргументації. Правила і прийоми переконання. 

 
Н.Е. 2.3. Види красномовства 

Академічне красномовство. Політичне красномовство. Судове (юридичне) 
красномовство. Церковне красномовство. Суспільно-політичне красномовство Розділи 
риторики. Типи промов в ораторському мистецтві: Різновиди і особливості розважальних 
промов. Різновиди і особливості інформаційних промов. Різновиди і особливості 
надихаючих промов. Різновиди і особливості переконуючих промов. Різновиди і 
особливості агітаційних промов. Види і мовний етикет ділового спілкування. 
Класифікація ділових бесід і їх особливості. Критика в діловій комунікації: структура і 
етикет. Комплімент в діловому спілкуванні. Конфлікт в діловому спілкуванні. 

 
Н.Е. 2.4. Методика та етапи підготовки промови 

Типи промови за знаковим оформленням та закріпленням. Промови, які читаються 
за конспектом. Промови, які готуються заздалегідь і вчать або не вчать на пам’ять. 
Імпровізовані промови (експромти). Методика та етапи підготовки промови. Промова як 
дослідження. Вибір теми. Складання плану. Процес збирання матеріалу. Запис промови. 
Розмітка тексту. Тренування. Вибір теми. Збір матеріалів, види планів, композиція 
публічної промови. Врахування аудиторії (основні інтереси аудиторії, групові інтереси, 
злободенні інтереси, конкретні інтереси, новизна теми, елементи конфлікту у темі). Відбір 
матеріалу для виступу (особистий досвід, розмірковування, спостереження, читання, 
бесіди, інтерв’ю). Зміст і структура промови. Прийоми залучення уваги слухачів. 
Методики запам’ятовування структури і змісту виступу. 

 
Н.Е. 2.5. Структура ораторського твору та його виголошення 

Вступ. Основна частина. Висновки. Логічні та емоційні засади промови. Система 
логічних доказів. Логічна побудова вступу. Логічні помилки. Психологічна 
налаштованість аудиторії. Логічна та психологічна мотивація. Елементи художності та 
літературні прийоми в мові оратора. Художньо-словесний образ і закони його створення. 
Звуковий рівень тексту. Лексичний рівень тексту. Різновиди суперечки. Диференціація 
суперечок по цілях. Культура, принципи і правила ведення суперечки. Полемічні прийоми 



і психологічні прийоми. Класифікація питань і техніка відповідей. Способи нейтралізації 
опонентів. 

 
Н.Е. 2.6. Зовнішня культура оратора 

Вигляд оратора. Вихід до слухачів. Погляд. Поза. Жестикуляція (жести механічні, 
ілюстративні, емоційні). Голос. Місце промови 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика: Учебное пособие для вузов. – М.-
Ростов-на-Дону, 2004. 

2. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации. − М.: Инфра-М, 1997. 
3. Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. − М.: Дело, 

1998. 
4. Корнилова Е.Н. Риторика - искусство убеждать. Своеобразие публицистики 

античной эпохи. − М.: Изд-во УРАО, 1998. 
5. Кохтев Н.Н. Риторика. – М., 1994. 
6. Кузнецов И.Н. Риторика. – Минск, 2000. 
7. Кузнецов И.Н. Современная риторика. – М., 2003. 
8. Леммерман Хайнц. Учебник риторики. Тренировка с упражнениями. — М., 1999. 
9. Львов М.Р. Риторика. Культура речи. – М.: Academia, 2002. 
10. Мальханова И.А. Деловое общение: Учебное пособие для вузов. – М., 2002. 
11. Михайличенко Н.А. Риторика. − М., 1994. 
12. Молдован В.В. Риторика: загальна та судова. − К.: Юрінком Інтер, 1999. 
13. Психология и этика делового общения / Под ред. В.Н. Лавриненко. − М.: Культура 

и спорт, ЮНИТИ, 1997. 
14. Рождественский Ю. В. Теория риторики. – М.: Добросвет, 1999. 
15. Сопер П.Л. Основы искусства речи. − М.: Прогресс-Академия, 1992. 
16. Хазагеров Т. Г., Ширина Л. С. Общая риторика: Курс лекций. − М., 1999. 
17. Ханин М.И. Практикум по культуре речи или как научиться красиво и убедительно 

говорить. – СПб., 2002. 
18. Шейнов В.П. Риторика. – Минск, 2000. 

 
ОСНОВИ ПСИХОАНАЛІЗУ 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/С5.4 
Курс – 3; семестр 6; всього годин - 108 год.; на тиждень 3 год., (л/с); кредитів – 3. 
Вибіркова. 
Попередні умови: 

Мета викладання дисципліни: глибоке і творче засвоєння основ психоаналізу, як 
одного із важливих напрямків у сучасній західній філософській антропології; вивчення 
основ теорій провідних психоаналітиків, зокрема, З.Фройда, К.Юнга, Е.Фромма, 
Л.Бінсвангера, а також основних психоаналітичних методів пізнання та їх застосування у 
філософських, культурологічних та релігієзнавчих дослідженнях. 
 Завдання вивчення дисципліни: визначення місця психоаналізу в сфері сучасних 
філософсько-антропологічних учень; вивчення основ класичного та сучасного 
психоаналізу; оволодіння студентами психоаналітичними методами пізнання; розуміння 
соціокультурних процесів у контексті психоаналітичного тлумачення; використовувати 
психоаналітичний потенціал для формування себе як творчої особистості; виробити у 
студентів вміння використовувати отримані базові знання з основ психоаналізу для 
написання рефератів, курсових та дипломних робіт; навчитися робити порівняльний 
аналіз вчень провідних представників психоаналізу, застосовувати потенціал їх вчень для 
розгляду філософсько-антропологічної проблематики; здобути навики застосування форм 



та способів філософського-психоаналітичного дискурсу для обґрунтування власного 
світогляду, вдосконалення особистої культури філософування. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: основні поняття, категорії, функції, методи психоаналізу; причини 
виникнення психоаналізу; головні фройдівські принципи тлумачення сновидінь; головні 
ідеї та проблеми праць Юнга: „Про архетипи колективного несвідомого”, „Тевістокскі 
лекції” (л 2), „Про сутність сновидінь”, „Психологія та поетична творчість”, „Зиґмунд 
Фройд як культурно-історичне явище”, „Зиґмунд Фройд”; причини виникнення 
неофройдизму; у чому полягають відмінності між неофройдизмом та класичним 
психоаналізом; головні ідеї та проблеми праці Е.Фромма „Некрофіли і Адольф Гітлер”, 
„Фройд і Юнг”; головні засади постструктуралістського психоаналізу; Знати історію та 
причини формування фройдомарксизму; 
розуміти: значення психоаналізу для сучасної філософської антропології; в чому 
полягають особливості фройдівського варіанту психоаналізу; специфіку теорії З.Фройда; 
значення  вчень З.Фройда та К.Г. Юнга для філософської антропології; головні ідеї, 
принципи та методологічні підходи вчення Е.Фромма; специфіку постструктуралізму; 
ідейно-теоретичні, методологічні засади та головні категорії фройдомарксизму; причини 
виникнення екзистенційного психоаналізу; 

уміти: дати характеристику праці З.Фройда „Основні категорії психоаналізу”; 
порівняти вчення З.Фройда та К.Г. Юнга; дати загальну характеристику вчень К.Горні та 
Е.Фромма; обґрунтувати актуальність вчення Е.Фромма для сучасної філософської 
антропології; здійснити порівняльний аналіз вчення Фройда та Лакана; дати загальну 
характеристику вчень А.Адлера та В.Райха; дати загальну характеристику вчення 
Г.Маркузе; дати загальну характеристику вчення Л.Бінсвангера; 

Викладацький склад: Задубрівська Орися Мірчівна – кандидат філософських 
наук, доцент кафедри філософії. 

Методи навчання: лекції, семінарські заняття, групові та індивідуальні 
консультації, самостійне опрацювання студентами першоджерельної літератури, робота 
над ІНДЗ (реферат, ессе). 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, тестування, усне опитування, 
захист реферату, ессе, аналіз першоджерел.  Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

13. Задубрівська О.М., Козьмук Я.Р. Психоаналіз: філософсько-антропологічний 
аспект. Конспект лекцій. – Чернівці: Рута, 2005. – 32 с. 

14. Марчук М., Починок Б. Провідні філософські напрями (ХХ століття). Частина 1. 
Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. 

15. Філософія: конспект лекцій та методичні рекомендації / укл. О.М.Задубрівська, 
Я.Р.Козьмук. – Чернівці: Рута, 2008. 

16. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г. Філософія. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 
2008. 
 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

 
Н.Е. 1.1. Філософсько-антропологічні засади психоаналізу 

Поняття психоаналізу. Методологічне обґрунтування психоаналізу. Проблема його 
науковості. Філософсько-антропологічний контекст психоаналізу. Актуальність 
психоаналізу в умовах сучасних українських реалій. Поняття психоаналізу, вузьке та 
розширене тлумачення психоаналізу. Передумови формування психоаналізу. 



Герменевтичний контекст психоаналізу. Психоаналіз і сучасна філософська антропологія. 
Методологія психоаналізу. Науковість психоаналізу. 
 
Н.Е. 1.2. Теорія класичного психоаналізу З.Фройда 

Ідейно-теоретичні передумови вчення Фройда. Основні категорії психоаналізу, 
структура підсвідомого. Теорія сновидінь. Проблема невдоволення людини у культурі. 
Фройд - основоположник психоаналізу. Вчення про потяги. 
 
Н.Е. 1.3. Вчення глибинного психоаналізу К.Г.Юнга. Архетипний вимір культури в 
психоаналізі К.Г.Юнга 

Вчення про колективне несвідоме. Теорія сновидінь. Культурологічний аспект 
вчення К.Г.Юнга. Вчення про архетипи колективного несвідомого. Психоаналітичний 
вимір мистецької діяльності людини: психологічна структура творів мистецтва; 
психологічні передумови художньо-продуктивного індивіда. Асоціативні можливості 
психоаналізу і культуротворча діяльність людини. Відмінності між вченнями Фройда та 
Юнга. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

Н.Е. 2.1. Неофройдизм 
Причини виникнення неофройдизму, головні відмінності між неофройдизмом та 

класичним психоаналізом. Вчення К. Горні. Неофройдизм Е. Фромма. Загальна 
характеристика неофройдизму. Оцінка Фроммом вчень Фройда та Юнга. Соціально-
продуктивні та соціально-непродуктивні характери. Поняття „біофілії” та „некрофілії”. 
Інцест та Едіпів комплекс. Клінічні та методологічні принципи некрофілії.  Етика 
Е.Фромма. 
 
Н.Е. 2.2. Фройдомарксизм 

Поняття та історія формування. Ідейно-теоретичні засади. Індивідуальна 
психологія А.Адлера. Тілесна психотерапія В.Райха 
 
Н.Е. 2.3. Тема: Екзистенційний психоаналіз 

Вплив вчення Гайдеггера та Гуссерля на формування екзистенціального 
психоаналізу. Вчення Л.Бінсвангера. Поняття „екзистенційного апріорі”. Методологічні та 
сцієнтичні виміри екзистенційного психоаналізу. Оцінка Л.Бінсвангером фройдівської 
концепції людини. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Бинсвангер Л. Бытие-в-мире. – М., С.-П., 1999. 
2. Вышеславцев Б.П. Этика преображенного эроса. – М., 1994. 
3. Деррида Ж.. Почтовая открытка от Сократа до Фрейда. - М., 1999. 
4. Долімор Д. Сексуальне дисидентство. Від Августина до Вайлда, від Фройда до 

Фуко. К., 2004. 
5. Задубрівська О.М., Козьмук Я.Р. Психоаналіз: філософсько-антропологічний 

аспект. Конспект лекцій. - Чернівці: Рута, 2005. - 32с. 
6. Задубрівська О.М., Козьмук Я.Р. Психоаналіз: філософсько-антропологічний 

аспект. Конспект лекцій. - Чернівці : Рута, 2005. - 32с. 
7. Ильин И.П. От истоков до конца столетия. Эволюция научного мифа. – М., 1998. 
8. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 1996. 
9. История философии: Запад-Россия-Восток (книга третья. Философия XIX — XX в). 

- М.: Греко-латинский кабинет, 1999.  
10. История философии: Запад-Россия-Восток (книга четвертая. Философия ХХ в.). - 

М.: Греко-латинский кабинет,1999.  



11. Кемпински А. Экзистенциальная психиатрия. - Москва-Санкт-Петербург: 
Совершенство - 1998. 

12. Куттер П. Современный психоанализ. – Б.С.К. СПб., 1997. 
13. Лакан Ж. Семинары по Фрейду. – 2 т.- М., 1998. 
14. Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. – М., 1995. 
15. Левчук Л. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика. - К., 2002. 
16. Левчук Л. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика. К., 2002. 
17. Нидлмен Я. Критическое введение в экзистенциальный психоанализ 

Л.Бинсвангера. - М.: Рефл-Бук - 1999.  
18. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 4 – М., 

1997.  
19. Романин А.Н. Основы психоанализа. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003 
20. Романов М. Психоанализ: культурные аспекты. - М., 1997. 
21. Рюс Ж. Поступ сучасних ідей. Панорама новітньої науки. – К., 1998. 
22. Тихонравов Ю.В. Экзистенциальная психология. М.: Интел-синтез - 1998.  
23. Фрейд З. Будущее одной иллюзии //Сумерки богов. – М.,1990. – С. 94-142. 
24. Фрейд З. Лекции по введению в психоанализ. – М., 1992. 
25. Фрейд З. Неудовлетворенность культурой. – М., 1997. 
26. Фрейд З. Основні категорії психоаналізу //Всесвіт. - 1991. - № 5. - С.164-170. 
27. Фрейд З. Основные психологические теории. Очерк истории психоанализа. – СПб, 

1998. 
28. Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности. – К., 1990. 
29. Фрейд З. Психология масс и анализ «Я». – М., 1993. 
30. Фрейд З. Сновидения //Фрейд З. Введение в психоанализ. - С.Пб, 1999. - С.109 -

138. 
31. Фрейд З. Я и Оно. Труды разных лет. – В 2-х кн. – Тбилиси. – 1991. 
32. Фрейд З. Я.и Оно. – М., 1990. – 56с. 
33. Фрейд З.Введение в психоанализ. – В 2-х т. – СПб, 1998. 
34. Фрейд З.Введение в психоанализ: Лекции. – СПб.: Питер, 2005. – 384 с. 
35. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М., 1994. 
36. Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990. 
37. Фромм Э. Иметь или быть? – М., 1992. 
38. Фромм Э. Миссия Зигмунда Фрейда. - М., 1996.  
39. Фромм Э. Психоанализ и этика. – М., 1993. – С. 218-356. 
40. Юнг и постюнгианцы. – Л., 1998. 
41. Юнг К.Г. АІОN. Исследование феноменологии самости. – М., 1997. 
42. Юнг К.Г. Аналитическая психология. – М., 1995. 
43. Юнг К.Г. Дух Меркурий. – М., 1996. 
44. Юнг К.Г. Ответ Иову. – М., 1995. 
45. Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. – М., 1994. 
46. Юнг К.Г. Психология и алхимия. – М., 1997. 
47. Юнг К.Г. Психология переноса. – М., 1997. 
48. Юнг К.Г. Синхронистичность. – М., 1997. 
49. Юнг К.Г. Структура психики и процесс индивидуации. – М., 1996. 
50. Юнг К.Г. Тэвистокские лекции. – М., 1998. 
51. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. - М.: Класс - 1999. 

 
ФІЛОСОФІЯ І МОВА 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/С5.5 
Курс – 3 семестр – 5; усього годин – 108; на тиждень – 3 год., (л/с), кредитів – 3. 
Вибіркова.  
Попередні умови:  



Мета викладання дисципліни: окреслити головні уявлення з приводу проблеми 
мови як екзистенційно-онтологічної проблеми в межах різних концептуально-теоретичних 
підходів; дати виклад основних уявлень про мову в процесі становлення її як знаково-
символічного засобу освоєння людиною світу й осягнення власної сутності; сприяти 
осмисленню студентами специфіки сучасної західної соціокультурної парадигми та 
сучасної філософії, яка би для них, майбутніх спеціалістів, розкривала максимальні 
теоретичні та практичні перспективи їх фахової самореалізації в процесі європейської 
самоідентифікації України. 

Завдання вивчення дисципліни: виявити світоглядні та соціокультурні 
передумови зародження мовної проблематики в античній (європейській і східній) 
філософії; показати позитивні сторони і здобутки різних шкіл і напрямів у розв'язку даної 
проблеми; розкрити взаємозв'язок феноменів філософії і мови в різних аспектах; 
формувати та розвивати культуру філософського мислення і світобачення; засвоїти 
основні визначення і поняття філософії мови; навчити студентів аналізувати зміст 
філософії мови певного мислителя чи напряму в контексті соціокультурних і 
психологічних процесів; формувати уміння логічно формулювати, висловлювати й 
аргументовано відстоювати власну позицію на ту чи ту проблему; застосування форм та 
способів філософського дискурсу для обґрунтування власного світогляду (переконання); 
оволодіти прийомами ведення дискусії, полеміки, діалогу; проаналізувати проблеми 
філософії і мови в контексті сучасного українського культурного буття. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
 знати: особливості мови як специфічної форми існування індивіда й суспільства в 
цілому, спосіб закріплення і трансляції пізнавального досвіду людства; особливості 
функціонування мови, її роль та значення у сучасному суспільстві, про значення мови в 
історії людства і в різних культурних традиціях; що мова має подвійну природу: вона 
зумовлена процесом становлення та розвитку людського світу і водночас зумовлює його; 
будучи соціокультурною інституцією, яка тільки в реальному контексті конкретних подій, 
доль осіб та певних народів набуває своєї культуротворчої значущості, вона в той же час 
відрізняється певною самостійністю, творчо-активною природою, наявністю власних 
специфічних закономірностей розвитку та функціонування; філософські концепції мови, 
проблему специфіки мовної символіки і співвідношення й закономірності розвитку усної 
та писемної мови, різноманіття мов та мовних сімей; історичний розвиток мови та 
визначальні тенденції її сучасного поступу, основні лінгво-філософські течії та наукові 
дисципліни, що вивчають проблему людина-мова; 
 розуміти: роль мови у розвитку цивілізації, співвідношення мови, мислення і буття 
та пов’язані з ними проблеми, розрізняти різноманітні образи, парадигми мови; що мова 
має подвійну природу: вона зумовлена процесом становлення та розвитку людського світу 
і водночас зумовлює його; будучи соціокультурною інституцією, яка тільки в реальному 
контексті конкретних подій, доль осіб та певних народів набуває своєї культуротворчої 
значущості, вона в той же час відрізняється певною самостійністю, творчо-активною 
природою, наявністю власних специфічних закономірностей розвитку та функціонування; 
смисл співвідношення біологічно-анатомічних й соціально-духовних чинників 
формування мовлення у людині, відношення свідомості й мови, суть традиції 
філософського осмислення мови, дискусії про характер змін, які відбуваються у мові й 
людині; історичний розвиток мови та визначальні тенденції її сучасного поступу, основні 
лінгво-філософські течії та наукові дисципліни, що вивчають проблему людина-мова; 

 уміти: оперувати категоріально-понятійним апаратом даного навчального елементу; 
аналізувати основні світоглядні проблеми;осмислити філософсько-антропологічний підхід 
до сутності мови полягає в аналізі людиномірності мови, її співпричетності до процесу 
виникнення, розвитку і функціонування людського світу та осягнення невичерпності, 
остаточної нерозгаданості її таємниці, що є і наслідком цієї співпричетності, й певною 
запорукою людської здатності до самореалізації; розрізняти основні образи мови; 



наводити конкретні приклади різноманіття мов; назвати мертві мови; співставляти між 
собою різні передумови виникнення мови; виділити спільне та відмінне у мові філософії 
та науки, релігії, мистецтва;  розкрити специфіку філософського дискурсу та особливості 
міфологічної й релігійної мов. 

Викладацький склад: Чорний Іван Павлович (лекції) – кандидат філософських 
наук, доцент кафедри філософії, Григорків Ірина Романівна (семінари) – кандидат 
філософських наук, асистент кафедри філософії. 

Методи навчання: лекційні заняття, семінарські заняття, самостійна робота 
студентів; індивідуальні та групові консультації, додаткові види роботи студентів: 
написання та захист реферату, здійснення науково-пошукової роботи, написання твору-
роздуму на світоглядні теми, есе, прочитання першоджерела з філософії та його 
критичний аналіз, виконання додаткового практичного завдання, доповіді. 

Методи оцінювання: Поточне: усне опитування, тестові завдання, контрольні 
роботи, аналіз першоджерел, захист реферату та науково-пошукової роботи, твір-роздум, 
ессе, практичне завдання, обговорення проблемних питань, термінологічний диктант, 
доповіді. Підсумкове: іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Чорний І. Філософія як світоглядне знання. - Чернівці, 2005. 
2. Чорний І. Філософський аналіз міфології та релігійного символізму. - Чернівці, 

2007. 
3. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г. Філософія. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 

2008. 
 

Змістове наповнення: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 
ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ОНТОЛОГІЧНІ ВИМІРИ МОВИ 

 
Н.Е. 1.1. Екзистенційно-онтологічні виміри проблеми "філософія і мова" 

Еволюційно-антропологічні передумови виникнення і функціонування мови і 
мовлення. Психологічні передумови виникнення і функціонування мови і мовлення. 
Соціокультурні передумови виникнення і функціонування мови і мовлення. 
 
Н.Е. 1.2. Ноmо dicens, або Мова як визначальна характеристика людини 

Людина – істота, що не може не говорити. Людина – істота, що хоче (воліє) 
говорити. Людина – істота, що "ум-іє" говорити і "роз-уміє" мову. 
 
Н.Е. 1.3. Світоглядна феноменологія і маніфестація мови 

Від міфологічного тілесно-експресивного синкретизму до антагонізму між мовою та 
ритуалом. Мова релігії як Об'явлення і Святе письмо. Художньо-образна мова мистецтва. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ФІЛОСОФІЯ МОВИ І МОВА ФІЛОСОФІЇ 
 

Н.Е. 2.1. Мова і філософія в історико-філософському та історико-лінгвістичному 
контексті 

Міфологічні (античні) та релігійні (середньовічні) уявлення про мову. Проблема 
пізнання через мову у філософії Нового часу. Філософія ХХ століття про філософію і мову 
 
Н.Е. 2.2. Філософський аналіз основних функцій мови 



Комунікативна функція мови. Когнітивна функція мови. Креативна функція. Функція 
інтерпретації та розуміння. Соціокультурна та людинотворча функція. 
 
Н.Е. 2.3. Знаково-символічна природа мови 

Семантика - наука про знаки. Специфіка мовної символіки. Усна й писемна мова. 
Вербальна і невербальна мова. Мова сучасних засобів масової інформації. 
 
Н.Е. 2.4. Філософія мови і мова філософії: український контекст 

Проблема самовизначення української філософії. Утворення української 
філософської мови як професійної. Питання впорядкування української філософської 
лексики. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Анализ знаковых систем. История логики и методологии науки: Тез. докл.1Х 
Всесоюз.совещ.по логике, методол. и философии науки, Харьков, окт.1986 г. / 
Редкол.: Парахонский Б.А. и др.; АН СССР.Ин-т философии и др. - Киев: 
Наук.думка, 1986. - 147 с.  

2. Атлас языков мира. Происхождение и развитие языков во всем мире. – М.-London, 
1998. 

3. Барчунова Т.В. Анализ стиля мышления в исследованиях языка: 
Автореф.дис....канд. филос. наук / Новосиб. гос. ун-т им.Ленинского комсомола. - 
Новосибирск, 1990. - 15 с.  

4. Бахтин М.М. Тетралогия / Сост., текстол. подгот., науч. аппарат Пешкова И.В.; 
Коммент. Махлина В.Л. и др. - М.: Лабиринт, 1998. - 607 с.  

5. Бацевич Ф.С. Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень: Підручник. – К.: 
ВЦ Академія, 2008. – 240 с. 

6. Валейтенок В.В. Проблема языка в философии Густава Шпета: 
Автореф.дис....канд. филос. наук / Белорус. гос. ун-т. - Минск, 1992. - 18 с.  

7. Жоль К.К. Гносеологический анализ языка как практического сознания / АН УССР. 
Отд. науч. информ. по обществ. наукам. Ин-т философии. - Киев, 1990. - Препринт. 
- 48 с.  

8. Жоль К.К. Язык как практическое сознание: (Филос. анализ). - Киев: Выща шк., 
1990. - с. 211-221.  

9. Лебедев М.В. Философские основания стабильности языкового знака: Автореф. 
дис.... канд. филос. наук / РАН. Ин-т философии. - М., 1997. - 35 с.  

10. Лосев А.Ф. Имя: Избр. работы, переводы, беседы, исследования, архив. материалы. 
Сборник / Сост. и общ.ред. Тахо-Годи А.А. - СПб.: Алетейя, 1997. - 616 с. - (Сер.: 
Памятники религ.-филос. мысли нового времени: Рус. религ. философия)  

11. Рахманкулова Н.Ф. Роль языка как средства общения и фактора формирования 
личности: Спецкурс / МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. гуманит. фак. - М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1990. - 95 с. - (Философия).  

12. Теория и методология языкознания: Методы исслед. яз. / Отв. ред. Ярцева В.Н.; АН 
СССР. Науч. совет "Теория сов. языкознания". Ин-т языкознания. - М.: Наука, 
1989. - 256 с.  

13. Філософія: Світ людини. Курс лекцій / В.Г.Табачковський, М.О. Булатов, Н.В. 
Хамітов. – К.: Либідь, 2003. – 432 с.   

14. Хомський Н. Роздуми про мову. – Львів, 2000. 
15. Язык и познание= Kalba ir pazinimas: Логико-филос. анализ. Тез. респ. науч. конф., 

Вильнюс, 11-12 сент. 1986 г. / Отв. ред. Павиленис Р. - Вильнюс, 1986. - 101 с. 
 

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ 
Шифр дисципліни – 6.030101/00/С5.9 



Курс – 3; семестр – 5,6; усього годин – 162; на тиждень – 2,3 год.,  (л/с); 5 кредитів. 
Вибіркова. 
Попередні умови: 6.030101/00/2.013, 6.030101/00/2.014, 6.030101/00/3.013 

Мета викладання дисципліни: формування цілісного образу науки, 
співвідношення раціональних і позараціональних форм знання, розуміння умов 
історичного походження й еволюції науки, специфіки сучасної постнекласичної 
парадигми; алучення оригінальних текстів сучасних епістемологічних концепцій 
континентальної та материкової філософії від конвенціоналізму і фальсифікаціонізму до 
особистісного знання, тематичного аналізу, парадигмального підходу й методологічного 
плюралізму знайомить студентів з сучасною філософією науки в авторських концепціях, 
які демонструють появу новацій, драму ідей і різку зміну моделей розвитку наукового 
знання. 

Завдання вивчення дисципліни: розглянути науку в культурі сучасної цивілізації, 
виникнення науки та основні стадії розвитку, структуру наукової о пізнання, динаміку, 
науки як процесу породження наукового знання та методологію пачкової о знання; 
привернути увагу до надзвичайно актуальної в сучасних умовах проблематики, пов'язаної 
з аналізом філософії науки. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: 
розуміти: 
уміти: 
Викладацький склад: Вовк Степан Миколайович (лекції) – доктор філософських 

наук, професор кафедри філософії, Козменко Максим Володимирович (семінари) – 
асистент кафедри філософії. 

Методи навчання: лекції; семінарські заняття; групові та індивідуальні 
консультації, самостійна робота студента, самостійне читання студентами 
першоджерельної літератури, робота над ІНДЗ. 

Методи оцінювання: Поточне: усне опитування, тестові завдання, контрольні 
роботи, словникова робота, критичний аналіз першоджерельної літератури, оцінка за 
ІНДЗ. Підсумкове: залік, іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

 
Змістове наповнення: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 
 

Н.Е. 1.1. Наука в культурі сучасної цивілізації 
Різноманіття форм знання. Наукове та поза наукове знання. Наукове знання як 

система його особливості та структура. Наука і філософія. Наука і мистецтво. 
Співвiдношення науки і філософії. Специфіка поняттєвого апарат філософії і науки. Про 
статус науковості філософії. Про практичну значимість філософії і науки. Про 
перспективи взаємин філософії і науки. Наука і мистецтво. Класифікація наук. Роль науки 
в сучасній освіті та формуванні особистості. ФУНКЦІЇ науки в житті суспільства 

 
Н.Е. 1.2. Виникнення науки та основні стадії розвитку 

Ґенеза науки і проблема періодизації її історії. Переднаука і наука у її власному 
розмінні. Культура античного полісу і становлення перших форм теоретичної науки. 
Середньовічна наука. Наука у власному розумінні: головні етапи становлення. Класичне 
природознавство і його методологія. Революція в природознавстві кінця ХІХ - початку XX 
ст. і становлення ідей і методів некласичної науки. Формування науки як професійної 



діяльності. Виникнення дисциплінарно організованої науки. Технологічне застосування 
науки. Формування технічних наук. 

 
Н.Е. 1.3. Структура наукового пізнання 

Емпіризм і схоластичне теоретизування. Особливості емпіричного дослідження. 
Специфіка теоретичного пізнання і його форми. Структура і функції наукової теорії. Закон 
як ключовий її елемент. Єдність емпіричного і теоретичного, теорії і практики. Проблема 
матеріалізації теорії. Основи науки і їх структура. Ідеали і норми дослідження. Наукова 
картина світу, її історичні форми і функції. 

 
Н.Е. 1.4. Динаміка науки як процес породження нового знання 

Динаміка наукового знання: моделі зростання. Формування первинних теоретичних 
моделей і законів. Становлення розвинутої наукової теорії. Проблемні ситуації в науці. 
Проблема включення нових теоретичних уявлень у культуру. Загальні закономірності 
розвитку науки. Наступність у розвитку наукових знань. Єдність кількісних і якісних змін 
у розвитку науки. Диференція та інтеграція наук. Взаємодія наук і методів. Поглиблення й 
розширения процесів математизації та комп'ютеризації. Теоретизація і діалектизація 
науки. Прискорений розвиток науки. Свобода критики, неприпустимість монополізму і 
догматизму. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

 
Н.Е. 2.1. Методологія наукового дослідження 

Метод і методологія Класифікація методів. Основні моделі співвідношення філософії 
та окремих наук. Функції філософії у науковому пізнанні. Загальнонаукові методи і 
прийоми дослідження. Методи емпіричного дослідження. Методи теоретичного пізнання. 
Загальнологічні методи і прийоми дослідження Розуміння і пояснення. 

 
Н.Е. 2.2. Наукові традиції та наукові революції. типи наукової раціональності 

Взаємодія традицій і виникнення нового знання. Проблема наукових традицій. 
Різноманіття наукових традицій. Виникнення нового знання. Наукові революції як 
перебудова основ науки. Глобальні революції і зміна типів наукової раціональності. 
Відкриття раціональності у філософії античності. Перша наукова революція і формування 
наукового типу раціональності. Друга наукова революція і зміни у типі раціональності. 
Третя наукова революція і формування нового типу раціональності. Четверта наукова 
революція: тенденції повернення до античної раціональності. 

 
Н.Е. 2.3. Особливості сучасного етапу розвитку науки 

Головні характеристики сучасної, постнекласичної науки. Освоєння саморозвитку 
синергетичних систем і нові стратегії пачкового пошуку. Глобальний еволюціонізм і 
сучасна наукова картина світу. Осмислення зв'язків соціальних і внутрішньо наукових 
цінностей як умова сучасною розвитку науки. Етичні проблеми науки XXI ст. 
Постнекласична наука і зміна світоглядних орієнтацій техногенної цивілізації. Сцієнтизм і 
антисцієнтизм. Роль науки у подоланні сучасних глобальних криз. 

 
Н.Е. 2.4. Соціально-гуманітарні науки:становлення, особливості, методологія 

Поняття соціального пізнання. Роль філософії у формуванні наукових знань про 
суспільство. Науки про природу і науки про культуру (В.Дільтей, В.Віндельбанд, 
Г.Ріккерт). Методологія соціальних наук і «розуміюча соціологія» М.Вебера. Наука і 
науковий метод. Специфіка соціального пізнання і його методів. категорія «ідеальний 
тип» Об'єктивність і постулат «свободи від оцінки:» «Розуміюча соціологія». Філософська 
герменевтика і гуманітарне знання (Г.Гадамер). Особливості сучасного соціального 



пізнання. Специфіка методів соціально-гуманітарних наук. Про нову парадигму 
соціальної методології. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3: 

 
Н.Е. 3.1. Наука як соціальний інститут 

Наука як соціокультурний феномен. Історичний розвиток інституціональних форм 
наукової діяльності. Еволюція способів трансляції наукових знань. Наука і економіка. 
Наука і влада. Проблема державного регулювання науки. 

 
Н.Е. 3.2. Наука як соціокультурний феномен 

Знання, пізнання і його форми. Виникнення науки. Наука і практика. Наукове знання 
як система, його особливості і структура . Класифікація наук і проблема періодизації 
історії науки. Наука як форма духовного виробництва і соціальний інститут. Наука і 
суспільство. Сцієнтизм і анти сцієнтизм. 

 
Н.Е. 3.3. Філософські образи науки і її методів 

Ідея створення «нової науки» (Ф.Бекон, Р.Декарт). Як можливе наукове знання? 
(І.Кант). Філософія як «наука наук» (Г.Гегель). Наука — «сама собі філософія» (О.Конт). 
Наука як «загальний духовний продукт суспільного розвитку» (К.Маркс). 

 
Н.Е. 3.4. Загальні закономірності розвитку науки 

Наступність у розвитку наукових знань. Єдність кількісних і якісних змін у розвитку 
науки. Диференціація та інтеграція наук. Взаємодія наук і їх методів. Поглиблення й 
розширення процесів математизації та комп'ютеризації. Теоретизація і діалектизація 
науки. Прискорений розвиток наук. Свобода критики, неприпустимість монополізму і 
догматизму.. Усе більш повне наближення до абсолютної істини, подолання оман. 

 
Н.Е. 3.5. Емпіричний ї теоретичний рівні наукового пізнання 

Емпіризм і схоластичне теоретизування. Особливості емпіричного дослідження. 
Специфіка теоретичного пізнання та його форми. Структура і функції наукової теорії. 
Закон як ключовий її елемент Єдність емпіричного і теоретичного, теорії і практики. 
Проблема матеріалізації наукової теорії. 

 
Н.Е. 3.6. Методологія наукового пізнання 

Метод і методологія. Предмет, теорія, метод. Метод як єдність об'єктивного і 
суб'єктивного. Класифікація методів. 
 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 
1. Анисимов О. С. Методология: функции, сущность, становление (диалектика и связь 

времен). М. 1996. 
2. Барсовков А. Г. Научный метод: возможности и иллюзии. М., 1994.  
3. Бургин М.С. Кузнецов В. И. Введение в современную точную методологию науки. 

М.,1994. 
4. Виндельбанд В. Избранное. Дух истории. М., 1995. 
5. Дудченко В.С.Основы инновационной методологии. М., 1996. 
6. Злобин Н. Культурные смыслы науки. М.,1997. 
7. Знание за пределами науки. М., 1996. 
8. Ильченков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом 

мышлении. М., 1997. 
9. Ильин В В. Теория познания. Введение. Общие проблемы. М., 1994  
10. Ильин В В. В. В. Теория познания. Эпистемология. М., 1994. 



11. История философии. Ростов н/Д., 1999. 
12. Карпенков С. X. Концепции современного естествознания. М., 1997. 
13. Князева Е. Н. Одиссея научного разума: Синергетическое видение научного 

прогресса.М., 1995.  
14. Князева Е. Н., Курдюмов С. П Законы эволюции и самоорганизации слюжных систем. 

М., 1994. 
15. Концепции современного естествознания. М., 1997. 

 
ПОСТКЛАСИЧНА ТА СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ 

Шифр дисципліни – 6.020301/00/С5.6 
Курс – 4; семестр – 7; усього годин – 54; на тиждень – 2 год., (л/с), 2 кредити. 
Вибіркова 
Попередні умови:  
 Мета викладання дисципліни: глибоке і творче засвоєння основ вчень 
представників персоналізму, структуралізму, феміністичної філософії та вчення 
Ю.Габермаса. 

Завдання вивчення дисципліни: осмислення студентами визначальних тенденцій 
сучасного поступу філософії; оволодіння сучасними методами філософського пізнання; 
застосування форм та способів сучасного філософського дискурсу для обґрунтування 
власного світогляду (переконання); вивчити основні поняття й категорії, методи, 
проблематику сучасної філософії та головні ідеї філософії Муньє, Марітена, Леві-Стросса, 
Фуко, Габермаса, Сімони де Бовуар, Ю.Крістевої; з’ясувати причини критики класичної 
філософії та перспективи розвитку філософської думки; навчитися робити порівняльний 
аналіз вчень представників різних парадигм філософування, використовуючи при цьому 
різні сучасні методи, зокрема, герменевтику, феноменологію, психоаналіз; застосовувати 
форми та способи сучасного філософського дискурсу для обґрунтування власного 
світогляду, вдосконалення особистої культури філософування. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: основні відмінності між класичною та сучасною парадигмами 
філософування; особливості французького персоналізму; головні ідеї та проблеми праць 
М.Фуко „Що таке автор?”, „Піклування про істину”; головні ідеї та методологічні засади 
філософії Ю.Габермаса; головні ідеї та проблеми праці Ю.Габермаса „Філософський 
дискурс Модерну”; історію та причини формування філософії фемінізму; головні ідеї та 
проблеми праці С. де Бовуар „Друга стать”; головні ідеї та проблеми праць Коцин Р. 
„Давньогрецька філософія”, Гатенс М. „Сучасний раціоналізм”, Зігфрид Ш. 
„Прагматизм”, Крукс С. „Екзистенціалізм і феноменологія”, Відон К. „Постмодернізм”; 

розуміти: причини виникнення персоналізму; в чому полягає відмінність між 
структуралізмом та постструктуралізмом; ідейно-теоретичні засади, головні категорії та 
методологічні засади фемінізму; 

уміти: дати загальну характеристику неокантіанства та неогегельянства; дати 
загальну характеристику французького персоналізму; дати загальну характеристику вчень 
Леві-Стросса, Фуко та Лакана; дати критичний аналіз праць Ю.Габермаса, С. де Бовуар, 
Коцина Р., Гатенса М., Зігфрида Ш.,Крукса С., Відона К. 

Викладацький склад: Задубрівська Орися Мірчівна – кандидат філософських 
наук, доцент кафедри філософії. 

Методи навчання: лекції; семінарські заняття; групові та індивідуальні 
консультації; дискусії, самостійне опрацювання студентами першоджерельної літератури, 
робота над рефератами, ессе. 

Методи оцінювання: Поточне: усне опитування, тестові завдання, аналіз 
першоджерельної літератури, захист реферату, ессе. Підсумкове: підсумкова контрольна 
робота. 



Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

17. Марчук М., Починок Б. Провідні філософські напрями (ХХ століття). Частина 1. 
Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. 

18. Філософія: конспект лекцій та методичні рекомендації / укл. О.М.Задубрівська, 
Я.Р.Козьмук. – Чернівці: Рута, 2008. 

19. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г. Філософія. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 
2008. 

Змістове наповнення: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 
ОСНОВНІ РИСИ ПОСТКЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ 

 
Н.Е. 1.1. Криза „новочасної” філософії. Посткласична філософія 

Поняття посткласичної та сучасної філософії. Принцип раціоцентризму як 
визначальна риса новочасної філософії та його криза у ХІХ ст. Модернізація ідей 
класичних представників новоєвропейської філософії: неокантіанство та неогегельянство. 
 
Н.Е. 1.2. Персоналізм 

Французький персоналізм – як одна із провідних філософських течій сучасності. 
Е.Муньє. Ж.Марітен. 
 
Н.Е. 1.3. Структуралізм 

Умови і причини виникнення структуралізму. Поняття структури, „розчинення” 
суб’єкта. К.Леві-Стросс, Ж.Лакан, М.Фуко. Трансформація структуралізму у 
постструктуралізм. 
 
Н.Е. 1.4. Вчення Ю.Габермаса 

Ставлення Ю.Габермаса до марксизму та критичної теорії. Громадянське 
суспільство. Ю.Габермас і К.-О.Апель. Теорія комунікативної дії. „Життєвий світ” в 
концепції Ю.Габермаса. Синтез герменевтичної та аналітичної філософії. 
 
Н.Е. 1.5. Феміністська філософія 

Проблема родової бівалентності людини у філософії другої половини ХХ ст. Поняття 
фемінізму. Феміністичний рух. Сімона де Бовуар - класик феміністської філософії. 
Проблема жіночої екзистенції як „іншої”. Феміністська критика в структуралізмі та 
постструктуралізмі. Л.Ірігарай, Ю.Крістева, С.Кофман. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Антологія феміністичної літератури. – К.: Основи, 2006. – 800с. 
2. Бовуар С. Друга стать. В 2 т. Том 1. – К.: Основи, 1994. – 390 с. 
3. Бовуар С. Друга стать. В 2 т. Том 2. – К.: Основи, 1995. – 392 с. 
4. Габермас Ю. Філософський дискурс Модерну. – К.: Четверта хвиля, 2001. – 424 с. 
5. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 1996. – 

254 с. 
6. История философии: Запад-Россия-Восток (книга третья. Философия XIX — XX в). 

–М.: Греко-латинский кабинет, 1999. 
7. История философии: Запад-Россия-Восток (книга четвертая. Философия ХХ в.). – 

М.: Греко-латинский кабинет, 1999. 
8. Леш С. Соціологія постмодернізму. – Львів: Кальварія, 2003. 
9. Мунье Э. Манифест персонализма. – М.: Республика, 1999. – 559 с. 



10. Мунье Э. Надежда отчаявшихся: Мальро, Камю, Сартр, Бернанос. – М.: Искусство, 
1995. – 238 с. 

11. Мунье Э. Персонализм. – М.: Искусство, 1992. – 144 с. 
12. Рюс Ж. Поступ сучасних ідей. Панорама новітньої науки. – К.: Основи, 1998. 
13. Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму /Пер. с фр. И 

вступ. Ст. Г.К. Косикова. – М.: Прогресс, 2000. – 536 с. 
14. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб.: A-cad, 1994. – 245 

с. 
15. Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму. – К.: 

Знання України, 2006. 
 

ФІЛОСОФІЯ БІЗНЕСУ 
Шифр дисципліни – 6.020301/00/С5.7 
Курс – 4; семестр – 7; усього годин – 54; на тиждень – 3 год., (л/с), 2 кредити. 
Вибіркова. 
Попередні умови: 6.020301/00/3.1.14 

Мета викладання дисципліни: забезпечити глибоке розуміння студентами 
філософсько-методологічних проблем і принципів бізнесу та їх актуальності в сучасних 
умовах. 

Завдання вивчення дисципліни: розкрити філософські аспекти теорії і практики 
бізнесу; здійснити філософський аналіз генезису цивілізованого підприємництва; 
дослідити зв’язок бізнесу з цінностями культури; розкрити прагматистські, екзистенцій ні 
і феноменологічні контексти бізнесової діяльності; з’ясувати бізнесовий потенціал 
української культури та роль бізнесу в здійсненні соціально-економічних модернізацій; 
проаналізувати зміст і основні напрями трансформації бізнесу в сучасних умовах і його 
вплив на становлення “постіндустріального суспільства”. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: предметні та методичні засади філософії бізнесу та її місце в системі 
філософського знання; специфіку філософського осмислення бізнесово-підприємницької 
діяльності; історичні контексти ґенези цивілізованих бізнесових відносин та їх 
передумови; принципи і форми раціоналізму як основу теорії і практики вільного 
підприємництва; механізм впливу цінностей культури на цивілізаційну компоненту 
бізнесу; історичне значення економічного лібералізму у формуванні сучасних товарно-
ринкових відносин; основні характеристики бізнесового типу особистості; зміст і форми 
впливу бізнесу на соціально-економічні модернізації суспільства; екзистенційно-
феноменологічні аспекти бізнесу; роль бізнесу у трансформаційних процесах суспільства 
постмодерну; 

розуміти: специфіку філософського осмислення бізнесової діяльності; 
людиномірні аспекти бізнесу; основні тенденції становлення і розвитку бізнесу, його 
історичні та соціокультурні контексти; механізм впливу цінностей культури на бізнес; 
передумови вирішального впливу економічного лібералізму, його “активи” і “пасиви” на 
сучасний бізнес; особливості бізнесу як феномена особистісного досвіду людини; місце і 
роль бізнесу у реалізації програм соціально-економічних модернізацій; світоглядно-
методологічне значення філософії прагматизму в теорії і практиці бізнесової діяльності; 
новаційний характер бізнесу у становленні постмодерного суспільства; 

уміти: виокремити предметно-методичну особливість філософії бізнесу у її 
відмінності від його конкретно-наукового розуміння; здійснити кваліфікований аналіз 
статусу бізнесу в умовах античності, середньовіччя, Нового часу і сучасності; 
обґрунтувати світоглядно-методологічне значення раціоналізму як основи цивілізованого 
підприємництва; диференціювати цінності культури залежно від їх впливу на розвиток 
бізнесу; проаналізувати принцип лібералізму в контексті ґенези цивілізованого 
підприємництва; експлікувати особистісні, екзистенційно-феноменологічні і ціннісно-



смислові аспекти бізнесу; розкрити причини новаційного характеру бізнесу у 
перебудовних процесах суспільства; окреслити головні тенденції становлення бізнесу 
майбутнього. 

Викладацький склад: Починок Борис Віталійович – кандидат філософських наук, 
доцент кафедри філософії. 

Методи навчання: лекції, семінарські заняття, групові та індивідуальні 
консультації, дискусії, самостійне опрацювання першоджерельної літератури. 

Методи оцінювання: Поточне: усне опитування, тестові завдання, ділові ігри, 
аналіз першоджерел, захист рефератів, доповіді. Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

20. Марчук М., Починок Б. Провідні філософські напрями (ХХ століття). Частина 1. 
Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. 

21. Починок І. Прагматизм. – Чернівці: Рута, 2008. 
 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФІЛОСОФІЇ БІЗНЕСУ 
 
Н.Е. 1.1. Філософія бізнесу та коло її проблем 

Загальноцивілізаційні засади взаємозв’язку бізнесу і філософії; Проблема бізнесу в 
системі філософського знання; Особливості світоглядних принципів бізнесової діяльності; 
Філософія бізнесу в особистісному досвіді людини. 
 
Н.Е. 1.2. Генезис цивілізованого підприємництва 

Становлення вільного підприємництва в античну епоху; Підприємництво в епоху 
Середньовіччя. Економіка і церква; Протестантське обґрунтування нової філософії праці в 
епоху Відродження; Філософський раціоналізм як світоглядно-методологічна основа 
цивілізованих ринкових відносин. 
 
Н.Е. 1.3. Філософія економічного лібералізму 

Філософсько-світоглядні засади теорії економічного лібералізму А.Сміта; 
Проблема ринкової економіки і тоталітаризму в концепції Ф. фон Хайека; Дилема 
“економічна ефективність – соціальна справедливість” в неолібералізмі; Економічний 
лібералізм як цивілізаційна цінність. 
 
Н.Е. 1.4. Прагматизм – філософія дії 

Прагматизм як філософське узагальнення духу підприємництва; Теорія “сумніву – 
віри” і “принцип Пірса”. Проблема істини; “Особистісний” вимір прагматизму У.Джемса; 
Поняття досвіду та інструментальне значення концептуальних побудов у прагматизмі 
Дж.Дьюї; Прагматистське тлумачення успіху як інтегральної характеристики діяльності; 
Ідеї прагматизму в діяльності видатних бізнесменів сучасності. 
 
Н.Е. 1.5. Феноменологія бізнесу 

Сутність і особливості феноменології; Бізнес як “життєвий світ” підприємця; 
Мотиваційно-смислова компонента бізнесу; Проблема “людиномірності” 
підприємницької діяльності. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ2: 

ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ БІЗНЕСУ 



 
Н.Е. 2.1. Екзистенціальний бізнес 

Сутність і соціальний смисл екзистенціалізму; Екзистенціальна онтологія 
людського буття як проблема бізнесу; Бізнес, проблемні ситуації, свобода і 
відповідальність підприємця; Особливості екзистенціального менеджменту. 
 
Н.Е. 2.2. Бізнес і особистість 

Характерні особливості особистості бізнесмена; Мотиваційні аспекти 
життєдіяльності бізнесмена; Світоглядні установки бізнесмена; Особистість менеджера; 
Філософсько-методологічний аналіз технології прийняття рішень у підприємництві. 
 
Н.Е. 2.3. Культура і ринкові відносини 

Сутність культури. Сучасні типології філософського розуміння культури; 
Проблема взаємозв’язку культури і ринкових відносин; Культура як чинник цивілізованих 
ринкових відносин; “Ринковий потенціал” української культури. 
 
Н.Е. 2.4. Бізнес і соціально-економічні модернізації 
Бізнес в умовах соціально-економічних модернізацій; Проблема формування нових 
суб’єктів модернізації; Традиції і новації в бізнесі; Бізнес як система раціональностей та їх 
вплив на соціально-економічні модернізації; Філософсько-методологічні проблеми 
планування і прогнозування у сфері соціально-економічних модернізацій. 
 
Н.Е. 2.5. Становлення “постіндустріального” суспільства. Бізнес майбутнього 

Поняття “постіндустріального” суспільства. Сучасні футурологічні концепції; 
Зміст і соціальні наслідки для бізнесової діяльності комп’ютерної революції; Феномен 
“інформаційної” економіки і формування нових парадигм досліджень в галузі бізнесу; 
Динаміка бізнесу та її вплив на зміну пріоритетів суспільного розвитку. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Булгаков С. Философия хозяйствования. – М.,1990. 
2. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма //Избранные произведения. – 

М.,1990. 
3. Вудкок М., Френсис Д.Раскрепощенный менеджер. – М.,1991. 
4. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. – К.,1990. 
5. Грейсон Дж., О’Делл К. Американский менеджмент на пороге ХХІ века. – М.,1991. 
6. Джемс В. Прагматизм. – К.,1995. 
7. Жизнин С., Круносов В. Как стать бизнесменом. – Минск, 1990. 
8.  Как добиться успеха. – М,1991. 
9.  Карлоф Б. Деловая стратегия. – М.,1991. 
10.  Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать  влияние на людей. – М.,1990. 
11.  Ким У Джунг. Этот великий мир бизнеса. – М.,1992. 
12. Пирс Ч.С. Начала прагматизма. – СПб.,2000. 
13. Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. – М.,1991. 
14. Сорос Дж. Советская система: к открытому обществу. – М.,1991. 
15. Спандарьян В. Деловая Япония. – М.,1991. 
16.  Татеиси К. Вечный дух предпринимательства. – М.,1990. 
17. Уайтхед А.Н. Избранные работы по философии. – М.,1990. 
18.  Управление – это наука и искусство: А.Файоль, Г.Эмерсон, Ф.Тейлор, Г.Форд. – 

М.,1992. 
19. Хокен И. Я начинаю свое дело. – М.,1992. 
20. Шостром Э. Анти-Карнеги, или человек-манипулятор. – Минск, 1992. 
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ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА (ЦО) 

Шифр дисципліни – 7.030101/00/1.1.1 
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 54; на тиждень – 1 година; (л/пр.); 2 кредити. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: 6030101/00/2.08 

Мета викладання дисципліни: теоретична й практична підготовка студентів з 
питань організації захисту працюючих у народному господарстві; вивчення шляхів і 
способів підвищення організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт 
при ліквідації аварій, катастроф, наслідків стихійних лих і в осередках ураження, 
пов’язаних з дією зброї масового ураження. 

Завдання вивчення дисципліни: навчити оцінювати обстановку і відповідно 
діяти у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу та визначати засоби захисту 
населення і дітей; навчити основам організації і проведення рятувальних та інших 
невідкладних робіт при ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійних лих в осередках 
ураження; вивчити систему заходів цивільної оборони на об’єктах народного 
господарства в надзвичайних ситуаціях щодо змісту роботи невоєнізованих формувань і 
служб цивільної оборони; навчити майбутніх викладачів (учителів) діяти у надзвичайних 
ситуаціях; ознайомити з організацією, методикою підготовки і проведення занять з ЦО з 
населенням і учнями загальноосвітніх шкіл; ознайомити з організацією, методикою 
підготовки й проведення занять з цивільної оборони з населенням і учнями 
загальноосвітніх шкіл. 

В результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 
знати: характеристику осередків ураження, які виникають у надзвичайних умовах 

мирного та воєнного часу; способи  і засоби захисту населення від вражаючих факторів 
аварій, катастроф, стихійних лих і сучасної зброї масового ураження; порядок дій сил ЦО 
і населення  в умовах надзвичайних обставин; призначення і порядок роботи з приладами 
радіаційної і хімічної розвідки, дозиметричного контролю; методику прогнозування 
можливої радіаційної, хімічної (бактеріологічної), біологічної обстановки, яка може 
виникнути внаслідок стихійного лиха та аварії; основні стійкості роботи галузей 
сільського і лісового господарства в НС; основи організації і здійснення заходів щодо 
надання допомоги потерпілим і життєзабезпечення населення при виникненні НС; 

уміти: практично здійснювати заходи захисту населення від наслідків аварій, 
катастроф, стихійного лиха і застосування сучасної зброї масового ураження; оцінювати 
радіаційну, хімічну, біологічну обстановку й обстановку, яка може виникнути в результаті 
стихійного лиха та аварії; керувати підготовкою формувань і проведенням рятувальних та 
інших невідкладних робіт на об’єктах н/г відповідно до майбутньої спеціальності. 

Викладацький склад: Томусяк Тадеуш Леонтійович, доктор медичних наук, 
профессор кафедри медичної підготовки. 

Методи навчання: лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна 
робота студента. 

Методи оцінювання: Поточне: письмове визначення термінів і категорій; 
тестування; письмове домашнє завдання,  реферативні доповіді; усне опитування; 
фіксований виступ; контрольна робота; розв’язування задач, контрольні роботи 
Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 



 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 
 
Н.Е. 1.1. Цивільна оборона у сучасних умовах 
 Прискорення темпів науково-технічного прогресу, використання складних 
технічних систем, збільшення ризику їхньої експлуатації, виникнення (можливості) 
надзвичайних ситуацій – реальна загроза для здоров’я й життя людей. Роль, місце і 
завдання ЦО у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу. Створення єдиної 
системи безпеки населення від промислових аварій, катастроф і стихійного лиха. Постійні 
комісії з надзвичайних ситуацій, їхня мета і завдання. 
 Загальні принципи організації цивільної оборони. Система ЦО. Організація і 
планування цивільної оборони об’єкта народного господарства. Сили і засоби цивільної 
оборони. 
 Формування цивільної оборони і порядок їх створення. Територіальні й об’єктивні 
формування, формування загального призначення і служб, спеціальні і спеціалізовані. 
Формування ЦО на радіаційно  і хімічно небезпечних об’єктах народного господарства. 
 
Н.Е. 1.2. Надзвичайні ситуації у мирний та воєнний час 
 Коротка характеристика стихійних лих, аварій, катастроф, можливих на території 
республіки (краю, області, міста), де знаходиться ВНЗ, їхні наслідки для населення й 
народного господарства. Первинні і вторинні фактори ураження. Характеристика вогнищ 
уражень і зон зараження (забруднення), що виникають у результаті надзвичайних ситуацій 
воєнного походження. Особливості радіоактивного забруднення місцевості й зараження 
повітря при аваріях на АЕС. Характеристика ураження людей і тварин, забруднення 
радіонуклідами с/г рослин, продовольства і води. Екологічні наслідки аварій, катастроф, 
стихійних лих, а також внаслідок застосування зброї масового ураження. 
 
Н.Е. 1.3. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях 
 Основні поняття і визначення. Оцінка радіаційної обстановки при аваріях на 
радіаційно небезпечних об’єктах і при застосуванні сучасних засобів ураження. 
 Оцінка хімічної обстановки при аваріях на хімічно-небезпечних об’єктах з 
витіканням сильнодіючих отруйних речовин, а також при застосуванні хімічної зброї. 
 Визначення меж і площ осередків ураження, характерних параметрів у зоні 
осередків. Визначення допустимої тривалості перебування людей на зараженій місцевості. 
 Прилади радіаційної і хімічної розвідки й дозиметричного контролю. Робота з 
ними. 
 Розробка і реалізація заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 
 Практичне розв’язання типових задач щодо оцінки обстановки: 
- приведення рівнів радіації до одного часу після ядерного вибуху; 
- визначення можливих доз опромінення при діях на місцевості, яка заражена 

радіоактивними речовинами; 
- визначення допустимої  тривалості перебування людей на зараженій місцевості; 
- визначення режимів захисту робітників, службовців і виробничої діяльності об’єкта 

народного господарства; 
- визначення ймовірних радіаційних втрат робітників, службовців, населення і 

особового складу формувань ЦО; 
- визначення меж осередку хімічного ураження, площі зон зараження типу ОРх (СДОР); 
- визначення глибини поширення зараженого повітря; 
- визначення стійкості ОР на місцевості і техніці; 



- визначення часу перебування людей в засобах захисту; 
- визначення ймовірних втрат робітників, службовців, населення й особового складу 

формування осередку хімічного ураження. 
 
Н.Е.1.4. Захист населення у надзвичайних ситуаціях 
 Основні принципи й способи захисту населення при аваріях, катастрофах, 
стихійних лихах та застосуванні засобів ураження, їхня стисла характеристика. 
 Особливості організації захисту дітей. Обов’язки дорослих щодо їхнього захисту. 
 Організація й засоби профілактики радіаційних і хімічних уражень. 
 Захист споруд цивільної оборони. Класифікація захисних споруд і вимоги до них. 
Порядок будівництва, накопичення й використання захисних споруд. 
 Системи життєзабезпечення захисних споруд. Організація укриття населення в 
захисних спорудах. Захист квартири (будинку) від проникнення радіоактивного пилу й 
небезпечних аерозолів. 
 Призначення  і класифікація ЗІЗ. Застосування засобів індивідуального захисту в 
надзвичайних ситуаціях. Застосування промислових протигазів для захисту від СДОР при 
аваріях на хімічно-небезпечних об’єктах. Використання медичних і найпростіших засобів 
індивідуального захисту (зволожених тканинних масок для захисту від парів СДОР, 
протипилових тканинних масок ПТМ – 1). 
 Засоби індивідуального захисту шкіри – табельні й найпростіші. 
 Дезактивація, дегазація, дезинфекція. Санітарна обробка людей. Профілактика 
радіаційних уражень. 
 Сутність евакуаційних заходів. Евакооргани та їх ні функції. Організація прийому 
евакуйованого населення, його розміщення, працевлаштування, забезпечення. 
 Порядок накопичення, зберігання й видачі засобів індивідуального захисту 
населення на об’єкті народного господарства. Організація забезпечення засобами 
індивідуального захисту робітників, службовців та інших категорій населення у мирний та 
воєнний час. 
 Основні засоби протирадіаційного, протихімічного, протибактеріологічного 
захисту населення. 
 Організація захисту населення при аваріях на хімічно-небезпечних об’єктах. 
Організація евакуації у загрозливий період. Дії населення за сигналами оповіщення штабу 
цивільної оборони. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 
ПРОФІЛЬНА ПІДГОТОВКА (ГУМАНІТАРНИЙ) 

 
Н.Е. 2.1. Організація навчання населення з ЦО. Методика підготовки й проведення 
занять з цивільної оборони 
 Навчання населення з ЦО. Цілі, завдання, форми й методи навчання. Система 
навчання. Матеріальне забезпечення занять. Особливості занять з різними категоріями 
населення. Методика підготовки і проведення занять. Підготовка керівника до заняття. 
Визначення мети, навчальних питань і порядок проведення заняття. Використання 
навчального майна і ТЗН і ході заняття. 
 Розробка студентами плану-конспекту для проведення занять з ЦО (відповідно до 
індивідуальних завдань, які передбачені програмою навчання населення). 
 
Н.Е. 2.2. Організація й проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та 
життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях 
 Мета, зміст і умови проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Сили і 
засоби, що залучаються для їхнього проведення. Умови успішного виконання рятувальних 
та інших невідкладних робіт. Зміст організації і проведення рятувальних  та інших 



невідкладних робіт у вогнищах ураження. Особливості організації і проведення 
рятувальних заходів в осередках комбінованого ураження. Послідовність проведення 
заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення в осередках 
ураження.з’ясування завдання, оцінка обстановки, прийняття рішення. Організація 
радіаційної розвідки, дозиметричного й хімічного контролю. Управління формуванням 
ЦО в ході робіт, взаємодія з сусідніми формуваннями. 
 Заміна формування ЦО і виведення його з осередку ураження. Організація 
спеціальних заходів щодо повторного проведення його в бойову готовність. Рапорт 
(донесення) про діяльність формування ЦО. 
 
Н.Е. 2.3. Дії викладачів і учнів у надзвичайних ситуаціях 
  Усвідомлення завдання, оцінка обстановки й прийняття рішення. Забезпечення 
засобами індивідуального захисту. Подання само- і взаємодопомоги. Перша медична 
допомога й надання її ураженим (на уроках, у походах та інше). 
 Організація евакуації учнів з осередку ураження. Організація життєзабезпечення 
дітей (учнів) у районі евакуації. 
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АНАЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ 

Шифр дисципліни – 7.030101/00/1.1.2 
Курс – 5; семестр – 9; усього годин – 108; на тиждень – 2 год., (л) 3 кредити. 
Обов’язкова. 



Попередні умови: 6.030101/00/3.013; 6.030101/00/2.013; 6.030101/00/5.09; 
6.030101/00/5.08; 6.030101/00/4.04. 

Мета викладання дисципліни: дати студентам, майбутнім спеціалістам знання про 
специфіку аналітичної філософії, її різновиди і принципи; розкрити передумови 
виникнення аналітичної філософії її історичний розвиток і місце в системі сучасного 
філософського знання; з’ясувати специфіку логістичного, лінгвістичного і прагматичного 
напрямів аналітичної філософії, їх методи і підходи; дослідити методологічний вплив 
аналітичної філософії на різні галузі знання, сформувати у студентів навики філософсько-
аналітичного стилю мислення; висвітлити широке коло питань, що стосується ґенези, 
сутності та функцій аналітичної філософії, її впливу на ріст методологічної культури 
філософських і конкретнонаукових досліджень. 

 Завдання вивчення дисципліни: окреслити проблемне поле аналітичної 
філософії, її зв`язок з т.зв. “лінгвістичним поворотом” у філософії; розкрити специфіку 
аналітичної філософії як аналітичного руху і стилю філософування; проаналізувати 
теоретичні джерела і передумови виникнення аналітичної філософії; обґрунтувати статус 
аналітичної філософії як соціокультурного феномена; здійснити аналіз класичного і 
некласичного етапів в розвитку аналітичної філософії та її логічного і лінгвістичного 
напрямів; з’ясувати причини суперечливого відношення аналітичної філософії до 
метафізики; продемонструвати евристичне значення принципів аналітично-філософського 
дослідження в гуманітарному пізнанні; розкрити світоглядно-методологічні засади 
аналітичної філософії науки і причини їх авторитету в науковому співтоваристві; виявити 
трансформацію аналітичної філософії в сучасних умовах та її інтеграцію з іншими 
філософськими течіями. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: особливості аналітичної філософії в аспекті її предметного поля, напрямів, 
методів філософування та функцій; соціокультурні, філософські, епістемні передумови 
виникнення аналітичної філософії та історичні етапи її розвитку; типологічну специфіку 
головних напрямів аналітичної філософії; характерні особливості аналітичної філософії на 
некласичному етапі її розвитку; причини суперечливого відношення аналітичної філософії 
до метафізики та гуманітарного пізнання; сутнісні ознаки аналітичного ідеалу науковості 
та його методологічний потенціал; статус аналітичної філософії в системі сучасних 
філософських і конкретнонаукових досліджень; 

розуміти: аналітичну філософію як соціокультурний і філософсько-епістемний 
феномен; системний характер передмов конституювання аналітичної філософії на початку 
ХХ ст.; причини утвердження аналітичної філософії як аналітичного руху і стилю 
мислення; підстави диференціації аналітичної філософії на логічний та лінгвістичний 
напрями у їх єдності та відмінності; сцієнтистсько-контекстуальні засади як негативного 
ставлення аналітичної філософії до метафізики та гуманітарного пізнання, так і 
реабілітація останніх; особливості аналітичної філософії науки та причини її високого 
авторитету у науковому співтоваристві; іманентний потенціал аналітичної філософії як 
один з важливих чинників росту методологічної культури сучасних епістемних 
досліджень; 

уміти: визначити специфіку аналітичної філософії від споріднених з нею 
феноменології  та герменевтики; проаналізувати теоретичні джерела аналітичної 
філософії, її укоріненість у сцієнтистських і раціоналістичних традиціях філософування; 
чітко диференціювати логічний та лінгвістичний способи аналізу та їх епістемні 
можливості й наслідки; експлікувати негативні та позитивні наслідки неоднозначного 
відношення аналітичної філософії до метафізики; використовувати принципи 
аналітичного філософування у дослідженнях тих чи інших проблем; довести евристичне 
значення настанов аналітичної філософії науки для підвищення методологічної культури 
сучасних досліджень; продемонструвати інтегративну місію аналітичної філософії в 
сучасних міждисциплінарних дослідженнях. 



Викладацький склад: Починок Борис Віталійович – кандидат філософських наук, 
доцент кафедри філософії. 

Методи навчання: лекції; групові та індивідуальні консультації; самостійне 
читання першоджерельної літератури, самостійна робота студента, виконання ІНДЗ 
(реферати, ессе, творчі завдання, науково-дослідна роботи, анотації та рецензії наукових 
праць філософів). 

Методи оцінювання: Поточне: тестування, усне опитування, термінологічний 
диктант, словникова робота, вправи, контрольні роботи, оцінка за ІНДЗ (реферати, ессе, 
творчі завдання, науково-дослідна роботи, анотації та рецензії наукових праць філософів). 
Підсумкове: іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Аналітична філософія. Методичні рекомендації. / Починок Б.В. – Чернівці. “Рута”, 
2005. – 43 с. 

2. Марчук М., Починок Б. Провідні філософські напрями (ХХ століття). Частина 1. 
Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. 
 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

АНАЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ТА ЇЇ РОЗВИТОК 
 

Н.Е 1.1. Аналітична філософія, її сутність і розвиток 
Аналітична філософія як філософський і соціокультурний феномен. Мова як 

головний об`єкт і засіб аналітичного філософування. Витоки і передумови виникнення 
аналітичної філософії. Поняття аналітичний рух і аналітичний стиль мислення. Критерії 
аналітичності філософування. Зв`язок аналітичної філософії з ідеями сцієнтизму та 
ідеалами науковості математики й природознавства. Основні етапи розвитку аналітичної 
філософії: логічний атомізм, логічний позитивізм, лінгвістична філософія. Класична і 
некласична аналітична філософія, її логічний і лінгвістичний напрями. Архітектоніка 
аналітичної філософії. Зв`язок аналітичної філософії з феноменологією, герменевтикою, 
структуралізмом, психоаналізом, прагматизмом, нео-постпозитивізмом. Криза і 
відродження аналітичної філософії. Основний зміст і напрями трансформації аналітичної 
філософії в сучасних умовах. 
 
Н.Е 1.2. Теоретичні джерела аналітичної філософії 

Г.Фреге: розробка ідей логіко-аналітичного аналізу. Логічне обґрунтування 
математики. Розробка проблем математичної логіки. Логічний аналіз мови. Знак, 
референція, значення, смисл мовних висловлювань. Б.Рассел: обґрунтування ідей 
логічного напряму аналітичної філософії. Критика неогегелівської філософії. 
Расселівський реалізм і плюралізм. Оцінка математичної логіки Д.Пеано. Основи теорії 
дескрипції. Програма логіцизму. Концепція логічного атомізму. Ідея “атомарних фактів”. 
Судження “атомарні” і “молекулярні”. Структура світу: фізичний і логічний аспекти. 
Дж.Е.Мур: обґрунтування ідей лінгвістичного напряму аналітичної філософії. Критика 
емпіризму і об’єктивного ідеалізму. Неореалізм Мура. Проблема реальності: об`єкт як 
конструкція чуттєвих даних. Захист “здорового глузду”. Гасло “чіткість та ясність”. 
Статус універсалій. Проблема віри та істини. 
 
Н.Е 1.3. Логічний напрям аналітичної філософії 

Логіко-аналітична критика мови “раннього” Л.Вітгенштейна. Оцінка 
Вітгенштейном аналітичних ідей Мура, Фреге, Рассела. Співвідношення онтології, мови, 



логіки та пізнання у праці Вітгенштейна “Логіко-філософський трактат”. Основні 
константи логічного аналізу: об’єкт, факт, реальність, символ, знак, стан справ, подія, 
знаки-імена, атомарні та молекулярні висловлювання. Проблема істинності. 
Антиметафізика “Трактату” і заперечення науковості філософського та гуманітарного 
знання. Розвиток расселівсько-вітгенштейнівської концепції логічного аналізу. 
Неопозитивістська і не-неопозитивістська інтерпретація “Трактату”. Застосування ідей 
“Трактату” до проблем моралі та політики. Дискусії про сутність логічного аналізу 
(Ч.Броуд, Дж.Віздом, Ф.Рамсей). 
 
Н.Е 1.4. Логіко-аналітичні ідеї неопозитивізму та їх еволюція 

Основний зміст дослідницької програми логічного позитивізму. Редукція філософії 
до логічного аналізу мови, науки і філософії. “Віденський гурток”: принцип демаркації 
наукового і не-наукового знання. “Протокольні” висловлювання. Аналітичні і синтетичні 
судження, переосмислення їх природи. Проблема істинності та осмисленості 
висловлювань. 

Принцип логічного конвенціоналізму. Р.Карнап: принцип терпимості, внутрішні і 
зовнішні питання теорії, фізикалізм та ідея уніфікованої мови науки. Аналітично-
філософські ідеї представників Львівсько-Варшавської школи неопозитивізму. 
Філософське значення семантичної концепції істини А.Тарського. Аналітичні ідеї 
логічного позитивізму в контексті традицій британського емпіризму і американської 
філософії. Принцип фальсифікаціонізму К.Поппера. 
 
Н.Е 1.5. Лінгвістичний напрям аналітичної філософії 

Аналітично-філософська актуалізація проблем аналізу буденної мови. Логічний та 
лінгвістичний аналіз мови. Л.Вітгенштейн - “Філософські дослідження” – новий етап у 
розвитку аналітичної філософії. Переосмислення “пізнім” Вітгенштейном ідей “Трактату”, 
його розрив з логічним атомізмом. Аналіз мови як “форми життя”. Критика 
референціальної теорії значення. Контекстуальний аналіз мови і плюралізм методів 
аналізу. Концепція “мовних ігор” і “сімейних схожостей”. Райл Г.: аналітично-
лінгвістична критика дуалізму душі і тіла (“міфа Декарта”), поєднання лінгвістичного 
аналізу з психологічним біхевіоризмом. Д.Остін: лінгвістичний аналіз буденної мови. 
Перформативні висловлювання, теорія “мовленнєвих” актів: локутивний, іллокутивний, 
перлокутивний акт. Д.Сьорл: теорія інтенціональних станів ментальності. Р.Хеар: 
концепція універсального прескриптивізму і аналіз моральних висловлювань. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

НЕКЛАСИЧНА АНАЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ 
 

Н.Е 2.1. Некласичний етап розвитку аналітичної філософії 
Основні ознаки некласичного етапу розвитку аналітичної філософії та його 

хронологія. Зміна відношення аналітичної філософії до класичних традицій аналітичного 
філософування. Розширення предметного поля і змістовне збагачення методу аналізу. 
Критика позицій логіцизму.  Нова інтерпретація проблема співвідношення “аналітичне-
синтетичне”, “емпіричне-теоретичне”. Теза Дюгема-Куайна. Посилення холістських і 
прагматистських моментів аналізу мови. Н.Хомський: когнітивна психологія і лінгвістика. 
Теорія трансформаційної породжуючої моделі мови. Д.Девідсон: позиція “аномального 
монізму”, “радикальна теорія інтерпретації”. Ідея “концептуальної системи” та її 
епістемно-аналітичне значення. Н.Гудмен: розробка проекту єдиної мови для опису 
структури світу; прагматичні настанови у виборі висхідних термінів опису світу; 
плюралізм як принцип дослідження онтологічних проблем. 
 
Н.Е 2.2. Аналітична філософія та метафізика 



Від заперечення до визнання метафізики: два етапи в розвитку аналітичної 
філософії. Проблема істинності та осмисленості метафізичних висловлювань в логічному 
позитивізмі. Р.Карнап: доведення ненауковості метафізики на основі логічного аналізу 
мови. Л.Вітгенштейн: причини псевдопроблемності запитувань метафізики; метафізика як 
вираження “почуття життя”. Концепція “дескриптивної метафізики” П.Стросона, його 
вчення про “індивідуалії”. Мовно-метафізичні картини світу, їх плюралізм. Метафізика як 
передумова і неявне знання конкретнонаукових досліджень, її евристичний потенціал. 
Метафізика в контексті сучасної філософії науки. 
 
Н.Е 2.3. Аналітична філософія і гуманітарне пізнання 

“Лінгвістичний поворот” у філософії як передумова філософсько-аналітичних 
досліджень епістемно-гуманітарних проблем. Тенденція зближення аналітично-
філософських і феноменологічно-герменевтичних досліджень проблем пізнання історії та 
культури.  Неопозитивістсько-емпірицистський методологічний редукціонізм і проблема 
його реалізації в “науках про дух”. Інтерпретація відношення “пояснення-розуміння”. 
Проблема реалізації гіпотетико-дедуктивної моделі пояснення в історичному пізнанні 
(К.Гемпель, П.Оппенгейм). “Практичний силогізм” як засіб осягнення мотиваційно-
смислових аспектів людських діянь. Аналітична філософія історії А.Данто. Принципи 
наукової раціональності у розв`язанні гуманітарних проблем в контексті аналітичної 
філософії (Х.Патнем, Р.Рорті). 
 
Н.Е 2.4. Аналітична філософія науки 

Особливості аналітичної філософії науки, тенденції до її ототожнення з філософією 
науки в цілому. Логізація наукового знання (Г.Фреге, Б.Рассел, “ранній” Л.Вітгенштейн). 
Проблема емпіричного обгрунтування наукового знання в логічному позитивізмі: 
фактуалізм, індуктивізм, верифікаціонізм, контекст обгрунтування, фізикалізм. 
Постпозитивістсько-аналітична концепція науки: фактуалізм, дедуктивізм, 
фальсифікаціонізм, контекст відкриття. Партикуляризм Р.Карнапа і холізм В.Куайна: 
проблема емпіричної бази логіко-математичних наук і природознавства. Інтерпретація 
наукової теорії як однієї з “форм життя” (Л.Вітгенштейн, В.Куайн). Історицистсько-
аналітична філософія науки (Т.Кун, І.Лакатос, П.Фейєрабенд та ін.). Науково-аналітичний 
реалізм. Критика “метафізичного” реалізму і концепція реалізму з “людським лицем” 
(Х.Патнем). Інтерпретація проблем розуміння, пояснення і наукової раціональності. 
 
Н.Е 2.5. Аналітична філософія в сучасних умовах 

Подолання кризи аналітичної філософії, її відмова від методичного радикалізму і 
посилення методологічної сторони. Підвищення уваги до метафізичних засад аналізу і 
його універсалізація як епістемного засобу. Застосування методу аналізу до проблем 
онтології, епістемології, аксіології, права, моралі, науки, культури, штучного інтелекту, 
відношення духовного і тілесного, психічного і фізіологічного. Взаємодія аналітичної 
філософії з феноменологією, герменевтикою, психоаналізом, екзистенціалізмом, 
прагматизмом, постпозитивізмом. Актуалізація проблем смислу, інтерпретації, розуміння 
і використання у їх розв`язанні аналітичних засобів. Проблема свідомості в концепції 
елімінативізму: “елімінативний матеріалізм” П.Черчленда, “інтенціональна позиція” 
Д.Деннета, “перевідкриття свідомості” Д.Сьорла, концептуальний аналіз Е.Кенні. 
Критична оцінка аналітичної філософії (Н.Решер, Р.Рорті). Методологічне значення 
аналітичної філософії в міждисциплінарних дослідженнях. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Аналітична філософія. Методичні рекомендації / Укл. Починок Б.В. – Чернівці, ЧНУ. 
2005. 

2. Апель К.-О. Трансформация философии. – М., 2001. 



3. Вітгенштейн Л. Логіко-філософський трактат. Філософські дослідження. – К., 1995. 
4. Данто А. Аналитическая философия истории. – М., 2002. 
5. Дэвидсон Д. Истина и интерпретация. – М., 2003. 
6. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. Итоги ХХ 

столетия. – М., 2000. 
7. Козлова М.С. Современная лингвистическая философия: проблемы и методы 

//Проблемы и противоречия современной буржуазной философии 60-70-х годов. – М., 
1983. 

8. Никифоров А.Л. Философия науки: История и методология. – М., 1998. 
9. Никоненко С.В. Английская философия ХХ века. – СПб., 2003. 
10. Никоненко С.В. Английская философия ХХ века. – СПб., 2003. 
11. Патнэм Х. Разум, истина и история. – М., 2002. 
12. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т.4. – СПб., 

1997. 
13. Серл Дж. Рациональность в действии. – М., 2004. 
14. Скирбек Г., Гилье Н. История философии. – М., 2003. 
15. Хэар Р. Как же решать моральные вопросы рационально? // Мораль и рациональность. 

– М., 1995. 
 

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ 
Шифр дисципліни – 7.030101/00/1.1.3 
Курс – 5; семестр – 9; усього годин – 108; на тиждень – 3 год., (л/с).; 3 кредити. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: 7.030101/00/1.03; 7.030101/00/1.04; 7.030101/00/1.09; 7.030101/00/1.07. 

Мета викладання дисципліни: дати студентам глибокі знання основних ідей та 
принципів феноменології як однієї з провідних течій сучасної філософії; проаналізувати 
передумови виникнення феноменології, основні етапи її розвитку, особливості понятійно-
категоріального апарату і способів аргументації; розкрити специфіку феноменологічного 
способу філософування, роль феноменологічного методу в гуманітарних дослідженнях, а 
також вплив феноменології на інші філософські течії. 

Завдання вивчення дисципліни: визначити специфіку предметного поля 
феноменології та особливості феноменологічного дослідження конкретних проблем; 
Проаналізувати теоретичні джерела і соціокультурні передумови виникнення 
феноменології; розкрити специфіку засадничих ідей, принципів, понять і категорій 
феноменології; виокремити філософський, методологічний і науковий статус 
феноменології в системі сучасного знання; охарактеризувати діяльність Е.Гуссерля як 
засновника феноменології; Виявити і проаналізувати основні тенденції розвитку 
феноменології, географію та форми феноменологічного руху; з’ясувати основні форми 
трансформації ідей феноменології у контексті її діалогу з іншими філософськими течіями; 
проаналізувати особливості феноменологічної філософії науки; експілкувати 
методологічний потенціал феноменології в сучасних філософських і конкретнонаукових 
дослідженнях; з’ясувати евристичні можливості феноменології в сучасному 
міжкультурному діалозі. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: особливості феноменології в аспекті її проблемного поля, методу 
філософування і розв`язання конкретних проблем; соціокультурні, філософські та 
епістемні передумови виникнення феноменології та основні тенденції її історичного 
розвитку; значення творчих поглядів Е.Гуссерля як основоположника феноменології; 
основні ідеї, принципи, настанови і категорії феноменології як окремого самостійного 
напрямку філософської думки; творчий внесок М.Шелера у розвиток феноменологічної 
теорії; трансформації феноменології в контексті “фундаментальної онтології” 
М.Гайдеггера; головні аспекти феноменологічних досліджень людської суб`єктивності у 



французькому екзистенціалізмі; особливості феноменологічної філософії науки; 
методологічний потенціал феноменології у дослідженні конкретних філософських і 
наукових проблем; 

розуміти: феноменологію як соціокультурний і філософський феномен; системний 
характер детермінації виникнення феноменології та закономірності її історичного 
розвитку; причини зосередження феноменології на ціннісних засадах людської 
суб`єктивності, проблемах смислу і смислотворення; непересічне значення Е.Гуссерля в 
обґрунтуванні принципів феноменології як окремого філософського напряму; специфіку 
феноменологічного філософування у його предметних, методичних і функціональних 
аспектах; особливості феноменології ціннісного світу М.Шелера; характер екзистенційно-
герменевтичної специфікації феноменології у “фундаментальній онтології” М.Гайдеггера; 
основні тенденції впливу феноменології на розв’язання проблем людської суб`єктивності 
у французькому екзистенціалізмі; методологічний потенціал феноменологічної філософії 
науки; 

уміти: визначити специфіку феноменологічного способу філософування у його 
предметних і методично-функціональних вимірах; проаналізувати передумови і основні 
детермінанти виникнення і розвитку феноменології; експлікувати внутрішню логіку 
розвитку феноменології на рівні її основних ідей, принципів і категорій; обґрунтувати 
роль Е.Гуссерля як засновника феноменології; продемонструвати специфіку 
феноменології ціннісного світу М.Шелера; з`ясувати основні напрями трансформації 
феноменології в контексті “фундаментальної онтології” М.Гайдеггера; проаналізувати 
зміст феноменологічних досліджень проблем екзистенціалізму і спорідненість 
феноменології та екзистенціалізму; застосувати методологічний потенціал феноменології 
до розв`язання конкретних проблем в галузі психології, психіатрії, соціології, етики, 
естетики, права, релігії; визначити основні форми інституалізації феноменологічного руху 
в сучасних умовах і причини росту авторитету феноменології. 

Викладацький склад: Починок Борис Віталійович – кандидат філософських наук, 
доцент кафедри філософії. 

Методи навчання: лекції; групові та індивідуальні консультації; самостійне 
читання першоджерельної літератури, самостійна робота студента, виконання ІНДЗ 
(реферати, ессе, творчі завдання, науково-дослідна роботи, анотації та рецензії наукових 
праць філософів). 

Методи оцінювання: Поточне: тестування, усне опитування, термінологічний 
диктант, словникова робота, вправи, контрольні роботи, оцінка за ІНДЗ (реферати, ессе, 
творчі завдання, науково-дослідна роботи, анотації та рецензії наукових праць філософів).  
Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Марчук М., Починок Б. Провідні філософські напрями (ХХ ст.). – Чернівці: Рута, 
2008. 

2. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г. Філософія. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 
2008. 

3. Філософія: конспект лекцій та методичні рекомендації / укл. О.М.Задубрівська, 
Я.Р.Козьмук. – Чернівці: Рута, 2008. 
 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ, ЇЇ ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧНА ОСОБЛИВІСТЬ І ГЕНЕЗА 
 

Н.Е. 1.1. Феноменологія, її предметна і методична особливість 



Поняття “феномен”. Феномен речей реальних та уявних. Співвідношення 
феномену, явища, сутності. Нетотожність явища речі, її даності у досвіді свідомості. 
Феномен як трансцендентна та іманентна даність. Феномен як чиста сутність, 
ідея.Феноменологічний метод як опис спонтанно-смислової активності свідомості, його 
неформальний характер. Настанова “епохе”, феноменологічна редукція, часовість та 
інтенціональність свідомості як атрибути феноменологічного методу. Феноменологічний 
метод як аналіз людської суб`єктивності. Вплив феноменологічного методу на сучасну 
методологічну свідомість та гуманітарні дослідження. 
 
Н.Е. 1.2. Соціокультурні передумови і теоретичні джерела виникнення феноменології 

Вплив духовної кризи Західної Європи на рубежі ХІХ-ХХ ст. на формування 
феноменології. Феноменологічна актуалізація проблем смислу, істини, достовірності в 
умовах кризи класичної методології і посилення процесів теоретизації науки. 
Укоріненість феноменології в античних і середньовічних уявленнях про природу людської 
суб`єктивності та її ціннісно-смислові засади. Феноменологічний характер досліджень 
філософії Нового часу проблем трансценденталізму, апріоризму, пізнавального досвіду 
(Р.Декарт, Дж.Локк, Д.Юм, Дж.Берклі, І.Кант). Спорідненість розробки проблем 
методології гуманітарного пізнання в німецькому історицизмі з ідеями феноменології і 
дискусії з цього питання (В.Дільтей, В.Віндельбанд, Г.Ріккерт). Вчення описової 
психології про інтенціональну свідомість як джерело феноменології (Ф.Брентано, 
К.Штумпф). 
 
Н.Е. 1.3. Становлення феноменології Е.Гуссерля 

Експлікація смислопороджуючого потенціалу свідомості – провідний мотив у 
формуванні феноменології Е.Гуссерля. Програма розробки феноменологічної філософії як 
“строгої науки”. Критика настанов натуралізму, психологізму та історизму як таких, що не 
сприяють розбудові феноменологічної філософії на абсолютно достовірних засадах. Ідея 
обґрунтування феноменології на принципах оновленого раціоналізму. 

Перехід Е.Гуссерля від “філософії математики” до “логічних досліджень” як період 
зародження феноменологічних ідей. Проблема природи інтенціональної свідомості та 
істини у феноменології як дескриптивній психології. Праця Е.Гуссерля “Філософія як 
строга наука” – проект розбудови феноменологічної філософії. “Ідеї чистої феноменології 
і феноменологічної філософії” Е.Гуссерля як обґрунтування принципів власне 
феноменології. 
 
Н.Е. 1.4. Основні ідеї та принципи феноменології Е.Гуссерля 

Природна настанова, її зміст і феноменологічний смисл. Теза “назад до самих 
речей”, настанова “епохе” і перехід до феноменологічної редукції. 

Феноменологічна редукція як основна феноменологічно-методологічна процедура. 
Радикалізація Е.Гуссерлем універсального (картезіанського) сумніву. Рівні 
феноменологічної редукції: психологічна, ейдетична, трансцендентальна. Інтуїтивне 
убачання сутностей. Феноменологічна редукція – шлях до чистої свідомості як 
самосвідомості (его-логія). 

Інтенціональність – універсальна характеристика свідомості. Генеза поняття 
інтенціональності. Ноезо-ноематична структура свідомості. Ноема, смисл, предмет. 
“Картезіанські роздуми” Е.Гуссерля і феноменологічна інтерпретація часу. 
Інтерсуб`єктивність як характеристика трансцендентальної свідомості. Концепція 
життєвого світу у праці Е.Гуссерля “Криза європейських наук і трансцендентальна 
філософія”.  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ФЕНОМЕНОЛОГІЇ 



ТА ЇЇ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
 

Н.Е. 2.1. Феноменологія ціннісного світу М.Шелера 
Філософсько-антропологічний характер феноменології М.Шелера. 

Феноменологічний метод як засіб обгрунтування етики і релігії. Критика кантіансько-
неокантіанського етичного формалізму і утвердження матеріально-екзистенційної етики 
апріорних цінностей. Феномен як єдність вітального і духовного первнів людського 
життя. Феноменологічна ієрархія ціннісного світу. Шелер про співвідношення 
феноменології і теорії пізнання. Феноменологічна сутність шелерівського принципу “ордо 
аморіс” (“порядок серця”). Шелер про феномен людини у світі. 
 
Н.Е. 2.2. Феноменологія в структурі «фундаментальної онтології» М.Гайдеггера 

Ідеї феноменології у праці Гайдеггера “Феноменологія і трансцендентальна 
філософія цінностей”. Взаємозв`язок феноменології, екзистенціалізму та герменевтики.  
Феноменологія “Dasein” у праці Гайдеггера “Буття і час”. Онтологічна інтерпретація 
феномена і феноменології. Проблема смислу буття. Буття речей і людське буття. “Man” – 
диктатура знеосіблення і відчуження. Феноменологія основних екістенціалів: закинутість і 
проект, страх, тривога, турбота, переживання, час і часовість, історичність і кінечність як 
модуси людського буття. Праця Гайдеггера “Основні проблеми феноменології”. 
Онтологічно-феноменологічна інтерпретація проблем гуманізму, техніки, мови, істини. 
 
Н.Е. 2.3. Феноменологія і філософія екзистенціалізму 

Феноменологічна особливість філософії екзистенціалізму. Єдність та специфікація 
феноменологічних тем в екзистенціалізмі: феноменологія сутності та існування людини, 
феноменологія людської суб`єктивності, феноменологія свідомості, феноменологія 
свободи, феноменологія тілесності та їх смислові засади.К.Ясперс: феноменологія 
комунікативного досвіду.Г.Марсель: феноменологія таємничості буття людини. Ж.-
П.Сартр: феноменологія свободи і відповідальності людини в пограничних ситуаціях. 
А.Камю: феноменологія буття людини в ситуації абсурду. П.Рікер: історичність 
людського буття і феноменологія пам`яті. М.Мерло-Понті: феноменологія “тілесності” 
суб`єкта. Е.Левінас: феноменологія “Іншого”. 

 
Н.Е. 2.4. Феноменологія в сучасних умовах 

Феноменологічний рух як міжнародний феномен і форми його інституалізації. 
Головні напрями феноменологічних досліджень в сучасних умовах. Вплив феноменології 
на розвиток філософської антропології, герменевтики, екзистенціалізму, персоналізму, 
постмодернізму. 

Особливості феноменологічної філософії науки. Феноменологія як метод 
гуманітарних досліджень. Феноменологія повсякденності і розуміюча соціологія (А.Шюц, 
Т.Лукман), феноменологія психології та психіатрії (К.Ясперс, Л.Бінсвангер, А.Пфендер, 
В.Шапп, В.Франкл), феноменологія естетики і права (Р.Інгарден, М.Гайгер, М.Дюфрен, 
А.Райнах), феноменологія релігії (М.Шелер, Ж.Херінг, Г.ван дер Леув, Р.Отто, Е.Штайн). 

Актуальність ідеї феноменології про “телос” європейської цивілізації. Інтегративна 
роль феноменології в сучасній культурі. Діалог феноменології з філософськими і 
релігійними течіями Сходу. 
 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 
1. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. – М., 

1999.  
2. Гуссерль Э. Картезианские размышления. – СПб., 1998. 
3. Гуссерль Э. Логические исследования. – Мн., 2000. 
4. Гуссерль Э. Философия как строгая наука. – Мн., 2000. 



5. Лиотар Ж.-Ф. Феноменология.- СПб., 2001.  
6. Пирс Ч.С. Принципы феноменологии // Метафизические исследования. – СПб., 1999. 
7. Райнах А. О феноменологии // Логос. 1999, №1. 
8. Рикер П. Память, история, забвение. – М., 2004. 
9. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. – М., 2000. 
10. Хайдеггер М. Бытие и время – М., 1997. 
11. Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993. 
12. Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. – СПб., 2001. 
13. Шелер М. Феноменология и теория познания // Шелер М. Избр. произведения. – М., 

1994. 
14. Шпигельберг Г. Феноменологическое движение. – М., 2002.  
15. Шюц А. Избранное: мир, светящийся смыслом. – М., 2004. 

 
Вибіркові навчальні дисципліни 

 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 

Шифр дисципліни – 7.030101/00/1.2.1 
Курс – 5; семестр – 10; усього годин – 36; на тиждень – 2 год., (л).; 1 кредит. 
Вибіркова. 

Мета викладання дисципліни: дати студентам знання з основних сучасних 
постмодерністських вчень, розкрити їх актуальність та суперечливість в пошуках 
адекватних нинішнім соціокультурним реаліям світоглядного та методологічного 
контексту; формування свідомості студентів на засадах сучасних гуманістичних ідеалів, 
ліберально-демократичних цінностей, національно-патріотичних та громадянських 
пріоритетів; сприяти осмисленню студентами специфіки пошуку сучасної західної 
культурфілософської парадигми, яка би для них, майбутніх спеціалістів, розкривала 
медологічно-евристичний потенціал постмодерної перспективи сучасної філософської 
культури як важливого духовного чинника європейської самоідентифікації України. 

Завдання вивчення дисципліни: на базі класичних методів наукового-
філософського пізнання (дедукції, індукції, діалектики) та сучасних філософських методів 
(феноменології, психоаналізу, герменевтики тощо) оволодіння сучасними постмодерними 
способами філософського аналізу; формування себе як особистості та фахівця на засадах 
пріоритету прав людини в сучасному громадянському суспільстві, обґрунтування 
сучасних передових цінностей новітніми філософськими засобами; застосування форм та 
способів філософського дискурсу для обґрунтування власного світогляду (переконання), 
вміння застосування постмодерного дискурсу для аналізу соціокультурних явищ; 
забезпечення інтелектуального і соціального розвитку особистості шляхом навчання 
основам філософських, правових та економічних аспектів інтелектуальної власності; 
обґрунтування новітніх теоретико-методологічних підходів до аналізу економічної та 
правової природи видів та результатів інтелектуальної творчості (діяльності); дослідження 
сутності  та специфіки інтелектуального капіталу й інтелектуальної власності як 
визначальних економіко-правових категорій інформаційного суспільства; розкриття 
рушійних сил і напрямків розвитку інтелектуальної власності в умовах глобалізації різних 
сфер суспільного буття, а передусім його економічної царини; висвітлення ролі та 
значення інтелектуальної власності у формуванні національної інноваційної системи; 
дослідження проблем та перспектив розвитку інтелектуальної власності у контексті 
інноваційного поступу української економіки. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
 знати: основні поняття та категорії курсу “Інтелектуальна власність” і 
витлумачувати їхню сутність; економіко-правовий та філософський зміст, природу та 
структуру інтелектуальної власності; основну і додаткову літератур з курсу; 

розуміти: основні поняття та категорії курсу “Інтелектуальна власність”; природу 



та структуру інтелектуальної власності; у чому полягають сутність та специфіка 
економіко-правових відносин стосовно об’єктів патентного права, засобів індивідуалізації 
учасників цивільного обігу, товарів і послуг, авторського та суміжних прав; 

уміти: аналізувати джерельну базу у сфері інтелектуальної власності; оперувати 
основними поняттями та категоріями курсу “Інтелектуальна власність” і витлумачувати 
їхню сутність; розрізняти сутність та специфіку економіко-правових відносин стосовно 
об’єктів патентного права, засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів і 
послуг, авторського та суміжних прав; аналізувати передумови та стимули розвитку 
інтелектуальної власності як визначальної економіко-правової категорії інформаційного 
суспільства; знаходити точки зіткнення філософії з іншими науками та навчальними 
дисциплінами; аналізувати сучасні суспільні (духовно-культурні та морально-етичні 
тенденції) в контексті філософських дисциплін. 

Викладацький склад: Шкрібляк Микола Васильович – кандидат історичних наук, 
доцент кафедри релігієзнавства та теології. 

Методи навчання: лекції; групові та індивідуальні консультації; самостійне 
читання першоджерельної літератури, самостійна робота студента, робота над рефератом.. 

Методи оцінювання: Поточне: тестування, контрольні роботи, захист рефератів. 
Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: 
МІЖНАРОДНА ТА ВІТЧИЗНЯНА СИСТЕМИ ЗАХИСТУ 

 
Н.Е. 1.1. Інтелектуальна власність як філософська, правова та економічна категорія. 
Еволюція інтелектуальної власності 

Результат інтелектуальної праці як об'єкт власності. Відміна між матеріальними і 
нематеріальними об'єктами власності. Поняття права інтелектуальної власності, 
виключного права, особисті немайнові і майнові права на об'єкти права інтелектуальної 
власності. Матеріальна складова інтелектуальної власності (майнове право). Авторське 
(особисте) немайнове право інтелектуальної власності. Визначення і поняття об'єктів 
права інтелектуальної власності. Визначення об'єктів права інтелектуальної власності у 
відповідності до Стокгольмської (1967 р.) Конвенції. Визначення об'єктів промислової 
власності у відповідності до Паризької Конвенції по охороні промислової власності (1883 
р). Поняття об'єктів авторського права і суміжних прав. Еволюція промислової власності. 
"Відкрита Грамота" в Англії як перший охоронний документ на об'єкти промислової 
власності. Справа суконщиків із Іспвіча та її наслідки. Статут про монополії (1628 р.). 
Історія товарних знаків. "Тавро"  як праобраз товарного знаку. Роль товарного знаку. 
Еволюція авторського права і суміжник прав. Поява книгодрукарства як імпульс до 
захисту авторських прав. Статут королеви Анни. Особливості французької системи 
авторського права. Роль філософської думки Германії в формуванні морального права 
інтелектуальної власності. Еволюція інтелектуальної власності в Україні. Стан охорони 
об'єктів інтелектуальної власності за радянські часи і пострадянський період. 

 
Н.Е. 1.2. Об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності 

Об’єкти і суб’єкти авторського права і суміжних прав. Об’єкти охорони 
авторського права. Об’єкти інтелектуальної власності, що не охороняються авторським 
правом. Об’єкти охорони суміжним правом. Суб’єкти авторського права і суміжних прав. 



Інфраструктура для реалізації авторських прав. Організації колективного управління 
авторськими правами. Об’єкти права права промислової власності. Поняття та ознаки 
винаходу. Об’єкти винаходу. Об’єкти, що не визнаються винаходом. Поняття та ознаки 
корисної моделі. Поняття та ознаки промислового зразка. Засоби індивідуалізації 
суб’єктів підприємницької діяльності: знаки для товарів та послуг, фірмові найменування, 
зазначення походження товарів. Поняття і види знаків для товарів і послуг. Поняття і види 
зазначення походження товарів. Поняття права на фірмові найменуванняю. Нетрадиційні 
об’єкти інтелектуальної власності. Поняття і ознаки нетрадиційних об’єктів права 
промислової власності: топографій інтегральних мікросхем; сортів рослин; комерційної 
таємниці. Захист від недобросовісної конкуренції. Суб’єкти права промислової власності. 
Представники у справах інтелектуальної власності. 

 
Н.Е. 1.3. Міжнародна система охорони інтелектуальнох власності 

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Головна мета ВОІВ. 
Структура ВОІВ. Членство в ВОІВ. Союзи та договори, адміністративні функції які 
виконує ВОІВ. Участь України в роботі ВОІВ. Значення міжнародного співробітництва в 
сфері інтелектуальної власності для України. Співробітництво в рамках міжнародних 
організацій з питань інтелектуальної власності. Європейська патентна організація (ЄПО). 
Євразійська патентна організація, Міжнародні договори з питань охорони промислової 
власності. Регіональні угоди з питань охорони промислової класності. Угоди з питань 
міжнародної класифікації об'єктів промислової власності. Міжнародні конвенції в сфері 
охорони авторських прав і суміжних прав. Угода про торговельні аспекти прав на 
інтелектуальну власність. 

 
Н.Е. 1.4. Система охорони інтелектуальної власності в Україні 

Державний департамент інтелектуальної власності, його завдання та функції. 
Поняття інститутів права інтелектуальної власності. Інститут авторського права і 
суміжних прав. Інститут патентного права. Інститут прав на засоби індивідуалізації 
учасників товарного обігу, товарів та послуг. Інститут прав на нетрадиційні об'єкти права 
інтелектуальної власності. Джерела права інтелектуальної власності в нормах Конституції 
України і Цивільного кодексу. Відображення норм права інтелектуальної власності у 
загальному законодавстві України. Джерела спеціального законодавства України з питань 
охорони інтелектуальної власності. Джерела права промислової власності, Джерела 
авторського права і суміжних прав, Джерела правової охорони нетрадщійних об'єктів 
права інтелектуальної власності. Питання вдосконалення національного законодавства в 
сфері охорони прав інтелектуальної власності. 

 
ЗМІТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ПРАВОВА РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОХОРОНА 
ОБЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 
Н.Е. 2.1. Правова охорона об'єктів патентного права 

Охорона прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Правова основа і 
процедура охорони. Терміни дії охоронних документів. Умови надання охорони на 
винаходи. Новизна, (поняття рівня техніки, пріоритет, правила його визначення, пільга по 
новизні), винахідницькій рівень, промислова придатність. Умови надання охорони на 
корисну модель: новизна, промислова придатність. Умови надання охорони на 
промисловий зразок: новизна, оригінальність, промислова придатність. Право на 
одержання патенту. Порядок одержання патенту, припинення його дії та визнання 
недійсним. 

 



Н.Е. 2.2. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників товарного обігу, товарів 
та послуг 

Правова охорона знаків для товарів і послуг. Правова основа охорони. Вид 
охоронного документу. Термін дії охоронних документів. Порядок одержання свідоцтва, 
припинення його та визнання недійсним. Правова охорона зазначень походження товарів. 
Правова основа охорони. Вид охоронного документу. Термін дії охоронних документів. 
Порядок реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його 
використання. Порядок визнання недійсною та припинення правової охорони зазначень 
походження товарів. Правова охорона фірмових найменувань. 

 
Н.Е. 2.3. Правова охорона нетрадиційних об'єктів права інтелектуальної власності 

Правова охорона наукового відкриття. Об’єкт наукового відкриття. Споживча 
вартість наукового відкриття. Суб’єкти права на відкриття. Охорона прав на сорти рослин. 
Охоронний документ. Термін дії охоронного документу. Право на отримання. Умови і 
порядок набуття прав на сорти рослин. Припинення чинності майнового права на сорт та 
визнання його недійсним. Охорона прав на топографії інтегральних мікросхем. Правова 
сторона охорони. Охоронний документ. Право на реєстрацію і її порядок. Термін дії 
охоронного документу. Охорона прав на раціоналізаторську пропозицію. Механізм 
охорони прав. Охоронний документ. Право на винагороду. Охорона прав на комерційну 
таємницю (ноу-хау). Особливість ноу-хау як об'єкта інтелектуальної власності. Способи 
охорони ноу-хау. Захист від недобросовісної конкуренції. 

 
Н.Е. 2.4. Правова охорона об'єктів авторського права і суміжних прав 

Правова охорона об'єктів авторського права. Мета охорони. Форма охорони. 
Способи виникнення авторського права. Державна реєстрація об'єктів авторського права. 
Форма охоронного документа. Термін охорони прав авторів. Принципи та критерії 
виникнення суміжних прав. Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм, 
організацій мовлення. Критерії для надання охорони суміжних прав. Знак охорони 
суміжних прав. Взаємозв'язок між охороною суміжних і авторських прав. Термін охорони 
суміжних прав. 

 
Н.Е. 2.5. Права та обов'язки власників охоронних документів на об'єкти права 
промислової власності, обмеження прав 

Зміст майнових прав на об'єкти права промислової власності. Права та обов'язки, 
що випливають з охоронного документу на винахід, корисну модель, промисловий зразок, 
топографію інтегральної мікросхеми. Права та обов'язки, що випливають із реєстрації 
комерційних позначень: знака для товарів і послуг, зазначення походження товару, 
комерційного найменування. Обмеження прав власника охоронного документа на об'єкт 
права промислової власності. 

 
Н.Е. 2.6. Розпорядження майновими правами, що випливають з авторського права 

Виняткова природа та види авторського права. Особисті немайиові права автора. 
Майнові права авторів. Сфера дії авторського права. Обмеження майнових авторських 
прав. Термін дії авторського права. Використання творів без виплати винагороди. 
Використання творів з виплатою винагороди. Авторське право на похідні твори. 
Авторське право на складені твори. Авторське право на службові твори. Презумпція 
суміжних прав. Права виконавців. Права виробників фонограм і відеограм. Права 
організацій мовлення. Обмеження майнових суміжних прав. Передача (відчуження) 
майнових авторських прав. Передання права на використання твору. Авторський договір. 
Види авторських договорів. Зміст авторського договору. Ліцензія та її види. Невиключна 
(проста), виключна, повна, одинична, супутня, перехресна, відкрита, примусова, 
субліцензія тощо. Поняття "ліцензїар", "ліцензіат" і ціни ліцензії. Ліцензійний договір, 



вимога до його укладання. Структура ліцензійного договору. Оформлення і реєстрація 
ліцензійного договору. 

 
Н.Е. 2.7. Право інтелектуальної власності як товар. Оцінка вартості прав на об'єкти 
інтелектуальної власності 

Властивості ринкового товару. Поняття корисності, рідкісності та універсальності 
товару. Відповідність об'єктів інтелектуальної власності цим вимогам. Обігоздатність 
об'єктів інтелектуальної власності. Права, що можуть бути відокремлені від підприємства 
чи індивідуума, і такі, що не можуть бути відокремлені. Поняття гудвілу. Вартість і ціна 
як економічні категорії. Об'єкти інтелектуальної власності як товар. Вклад об'єктів 
інтелектуальної власності в міжнародну торгівлю між розвиненими країнами. Життєвий 
цикл об'єктів інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність як нематеріальний 
актив. Нормативно-правові акти, що регулюють правовідносини стосовно нематеріальних 
активів. Обставини, в яких необхідна оцінка вартості права на об'єкти інтелектуальної 
власності. Цілі, база оцінки та види платежів. Особливості оцінки прав на об'єкти 
промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і 
послуг), об'єкти авторського права та суміжних прав, результати НДЦКР та технічну 
документацію, ноу-хау. Три підходи до визначення вартості прав на об'єкти 
інтелектуальної власності. Затратний підхід, дохідний підхід, ринковий підхід. Методи 
дисконтування і капіталізації доходу. Ціна ліцензії. Фактори, що визначають ціну ліцензії. 
Види ліцензійних платежів. Визначення ціни ліцензії по методу роялті. Визначення ціни 
ліцензії з використанням паушальних платежів, при комбінованих платежах. Визначення 
мінімальної, максимальної та справедливої ціни ліцензії. 

 
Н.Е. 2.8. Порушення прав інтелектуальної власності та система їх захисту в Україні 

Типові випадки захисту прав, що ведуть до кримінальної відповідальністі. Основні 
моменти порушення прав інтелектуальної власності. Дії, що визнаються порушенням прав 
власників чинних охоронних документів та заявників. Дії, шо визнаються як порушення 
авторських прав і суміжних прав. Принципи послідовності при виборі засобів захисту: 
попередження конкурента, звернення в третейський суд, захист прав в судовому порядку. 
Значення захисту прав інтелектуальної власності. Правова основа для оспорювання прав 
інтелектуальної власності в адміністративному порядку. Органи, в яких здійснюється 
захист прав в адміністративному порядку. Засоби захисту. Адміністративна 
відповідальність за порушення прав. Цивільно-правові засоби захисту прав. Випадки, в 
яких спір про порушення прав підвідомчий суду загальної юрисдикції. Порядок захисту 
прав. Кримінальна відповідальність за порушення прав. Кримінально-правова санкція за 
незаконне посягання на права. 
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Законодательство и практика его применения: Учебное пособие. -М., Юрист, 2002. 
6. Вачевський М. В. Соціально-економічні аспекти інтелектуальної власності в 

сучасних умовах. 2004.— 376с. 
7. Довгий С. О., Жаров В. О. Кремень В. Г. Охорона інтелектуальної власності в 

Україні. –К.: Форум, 2002. – 319 с. 



8. Інтелектуальна власність та її захист: Нормативно-правове регулювання. / Роїна О. 
М. – К.: КНТ, 2006. -480 с. 

9. Калятин В. О. Интеллектуальная собственность: Исключительнне права. - М.: 
Норма, 2000. 

10. Нормативні документи про правову охорону об’єктів промислової власності в 
Україні. – К.: Державне патентне відомство України, 1992. – 288 с. 

11. Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні: Підручник для студ. 
вузів. - К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2003. 

12. Підопригора О. А., Підопригора О. О. Право інтелектуальної власності України: 
Навч. посібник для студентів юрид. вузів і ф-тів. ун-тів. - К.: Юрінком Інтер, 1998. 

13. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навч. закладів. - 
2-е вид., перероб. і допов. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. 

14. Святоцький А. Д. Охорона промислової власності в Україні. К.:ІнЮре, 1999.—
428с. 

15. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х т. - Т. 1-Загальна 
частина. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. 

 
Дисципліни природничо-наукової, професійної та практичної підготовки 

Нормативні навчальні дисципліни 
 

ПОСТМОДЕРНІЗМ 
Шифр дисципліни: 7.030101/00/2.1.1 
Курс – 5, семестр – 9, всього годин – 108, на тиждень – 2 год., (л/с), 3 кредити. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: 6.030202/00/2.15; 6.030101/00/5.10; 6.030101/00/2.10 

Мета викладання дисципліни: формування свідомості студентів на засадах 
сучасних гуманістичних ідеалів, ліберально-демократичних цінностей, національно-
патріотичних та громадянських пріоритетів. Визначальним у цьому навчально-виховному 
процесі є осмислення студентами специфіки пошуку сучасної західної 
культурфілософської парадигми, яка би для них, майбутніх спеціалістів,  розкривала 
медологічно-евристичний потенціал постмодерної перспективи сучасної філософської 
культури як важливого духовного чинника європейської самоідентифікації України. 

Завдання вивчення дисципліни: на базі класичних методів наукового-
філософського пізнання (дедукції, індукції, діалектики) та сучасних філософських методів 
(феноменології, психоаналізу, герменевтики тощо) оволодіння сучасними постмодерними 
способами філософського аналізу; формування себе як особистості та фахівця на засадах 
пріоритету прав людини в сучасному громадянському суспільстві, обґрунтування 
сучасних передових цінностей новітніми філософськими засобами; застосування форм та 
способів філософського дискурсу для обґрунтування власного світогляду (переконання), 
вміння застосування постмодерного дискурсу для аналізу соціокультурних явищ. 

В результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 
знати: 
розуміти: 
уміти: 

Викладацький склад: Козьмук Ярослав Романович – кандидат філософських 
наук, доцент кафедри філософії. 

Методи навчання: лекції, семінарські заняття, реферати, групові та індивідуальні 
консультації, самостійне читання першоджерельної літератури, самостійна робота 
студента. 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, усне опитування, тестування, 
захист реферату, словникова робота. Підсумкове: залік. 



Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Марчук М., Починок Б. Провідні філософські напрями (ХХ століття). Частина 1. 
Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. 

2. Філософія: конспект лекцій та методичні рекомендації / укл. О.М.Задубрівська, 
Я.Р.Козьмук. – Чернівці: Рута, 2008. 

3. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г. Філософія. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 
2008. 
 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1: 

ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕРНІЗМУ В ПОСТМОДЕРНІЗМ 
 

НЕ 1.1. Предмет філософії постмодерну: “дух епохи” на межі модерну і постмодерну 
Постмодерна культура. Техніка і культура. Поняття культури. Постмодерні 

ознаки культури: 1). Від принципу збереження до принципу ентропії. 2). Головний проект 
модерну та прощання з авангардом. 3). Форми знання абсолютного: філософія, 
теософський гнозис, гностицизм. 4). Постмодерн як виграш часу. 5). Основні напрями 
постмодерну. 6).Постмодерн проти примусового завершення модерну. 

Концептуальність постмодерну. Поняття “модерн”, “постмодерн” та 
“постмодернізм”. Постмодернізм як концепція «духу часу» кінця ХХ століття. Проблема 
сутності постмодерну. Час виникнення постмодерну. Постмодерністська чуттєвість. 
Епістема модерну. 

Методологія постмодерну. Проблема методу постмодерну. Про чотири поетичні 
формули, які могли би резюмувати філософію Канта. Спосіб мислення. За якими 
критеріями пізнають структуралізм? «Генезис і структура» і феноменологія. Означаюче та 
істина. Метод: мовні ігри. Постмодерністська наука як пошук нестабільності. 
Деконструктивізм як літературно-критична практика постструктуралізму. 
 
НЕ 1.2. Постмодернізм як трансавангард пізнього модерну 

Постмодернізм як трансавангард пізнього модерну. Постструктуралізм Жака 
Дерріди. Дерріда і філософська традиція. Проблема періодизації творчості Дерріди. 
Переоцінка цінностей і свобода суб’єкта. Структуралізм Леві-Стросса і Дерріда. Дерріда і 
Гайдеггер. Грайливість слова. Критика центру і структурності структури. Людина і світ як 
текст. Поетичність мислення. Категорії “відмінності”, “сліду”, “доповнення”. Програма 
деконструкції і “граматології”. Ігрова аргументація та надзавдання аргументації. 

Постструктуралізм Мішеля Фуко. Критика Дерріди. Періодизація творчості 
Фуко. Структуралізм і постструктуралізм Фуко. Епістемність. Трансформація 
дискурсивних практик.  Історизм Фуко: “дискретність історії”. Деконструкція історії. 
“Децентрація” суб’єкта і “смерть людини”. “Смерть” суб’єкта і його “воскресіння”. 
Часткове виправдання суб’єкта і можливість свободи. Проблема безумності людини. 
Проблема влади. Дисциплінарність влад і тотальність нагляду. Сексуалізація мислення, 
або зрощення тіла з духом. 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2: 

ПОСТМОДЕРНІЗМ В ПОШУКАХ САМОВИЗНАЧЕННЯ 
 

НЕ 2.1. Анархолібералізм французького постмодерну 
Деконструктивізм як літературно-критична практика постмодерну 

Ж.Дельоза. Проблематика безструктурності “бажань”. Критика бінаризму. Критика 



традиційної структури знака. “Шизофринічна мова” та “шизоаналіз”. Позитивність 
шизофринії і негативність паранойї. “Шиз” – вільний індивід.Творець як шизофренік. 
Динаміка несвідомого. Критика Едіпового комплексу. Сингулярність. Біологізація 
бажання і лібідозність “соціального тіла”. 

Постмодерний “аналіз тексту” Ролана Барта. “Від текстового аналізу” до 
“насолоди від тесту”. Барт і дух високого есеїзму. “Естетична правдоподібність”, “докса”. 
“Смерть автора”. “Текстовий аналіз”. “С/З” – французький варіант деконструкції. 
Класифікаторське безумство бартівських кодів. Два принципи текстового аналізу. 
“Структура/текст”. Еротика тексту. “Текст-задоволення/текст-насолода”. Французька 
теорія і американська практика. 
 
НЕ 2.2. Постмодерна легітимізація соціальних структур 

Концепція метарозповіді Жан-Франсуа Ліотара. Поле знання в інформаційних 
суспільствах. Проблема легітимації. Метод мовної гри. Альтернатива модерну на предмет 
характеру соціальних зв’язків. Постмодерна перспектива характера соціальних зв’язків. 
Прагматика наративного знання. Прагматика наукового знання. Наративна функція і 
легитицімація знання. Оповіді, легітиміруючі знання. Втрата легитимності. Дослідження і 
його легитимність через результативність.Викладання і його легитимність через 
результативність. Постмодерністська наука як пошук нестабільності. Легитимність через 
паралогію.  
 
НЕ 2.3. Концептуальність стану постмодерну 

Постмодерний аналіз самоусвідомлення сучасної культури (П.Козловський). 
Культура пізнання: форми пізнання проти сцієнтизму. Онтологія. Реалізм проти 
матеріалізму. Одухотворення матерії – наочність функціонального. Позбавлення 
тілесності. Теорія та культура “Я”: внутрішній світ людини у постмодерні. Субстанційні 
теорії “Я” проти його релятивних теорій.  Розкол та примирення суб’єктивного стану. 
Філософсько-релігійна турбота про себе та культура турботи про сутність буття. 
Ідентичність та її перетворення. Нові соціальні рухи, орієнтовані на культуру та 
ідентичність. Криза ідеї зростання: вичерпність можливостей розвитку. Суперечність між 
автономією та ідентичністю. Культура творення особистості, зворотність науково-
технічного світу і незворотність життєвого часу. 

Постмодерний проект соціальної перспективи Юргена Габермаса. Вступ до 
постмодерну. Сплетіння міфу і Просвітництва. М.Горкхаймер і Т.Адорно. Підрив 
західного раціоналізму через критикуметафізики Гайдеггера. Перевага темпоралізованої 
«Першої філософії»: Жак Дерріда і його критика феноцентризму. Екскурс до проблеми 
нівелювання жанрової відмінності між філософією та літературою. Між еротеризмом та 
загальною економікою: Жорж Батай. Критика розуму як викриття гуманітарних наук: 
Мішель Фуко. Апорії теорії влади. Інший шлях із філософії суб’єкта: альтернатива 
комуніативного та суб’єктоцентрованого розуму.  Екскурс до «імажинарної 
інституалізації» Корнеліуса Касторіадіса. Нормативний зміст Модерну.  Екскурс до 
успадкування луманівською теорією систем настанови філософії суб’єкта. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов// Французская 
семиотика: От структурализма к постструктурализму.- М., 2000. 

2. Габермас Ю. Філософський дискурс Модерну.- К., 2001. 
3. Делез Ж. Критика и клиника.- С.-П., 2002. 
4. Делез Ж. Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. 

Спиноза.- М., 2000. 
5. Делез Ж. Логика смысла.- М., 1995. 
6. Делез Ж. Марсель Пруст и знаки. - С.-П., 1999. 



7. Делез Ж. Различие и повторение.- С-П., 1998. 
8. Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко.- М., 1998. 
9. Деррида Ж. О граматологии.- М., 2000. 
10. Лиотар Ж-Ф. Состояние постмодерна.- М., С-П.- 1998. 
11. От структурализма к постструктурализму.- М., 2000. 
12. Після філософії: кінець чи трансформація?: Пер. з англ.- К., 2000. 
13. Рорти Р. От иронической теории к приватным аллюзиям: Деррида Случайность, 

ирония и солидарность.- М., 1996. 
14. Фуко М. Забота о себе (история сексуальности ІІІ).- К., М., 1998. 
15. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. – М., 1999. 

 
НАУКА І РЕЛІГІЯ 

Шифр дисципліни: 7.030101/00/2.1.2 
Курс – 5, семестр – 9, всього годин – 108, на тиждень – 2 год., (л/с), 3 кредити. 
Обов’язкова. 
Попередні умови:  

Мета викладання дисципліни: всебічне висвітлення різноманітних аспектів 
взаємовідношення науки і релігії; знайомство студентів з основними підходами до релігії, 
вивчення поняттєвого апарату релігійного знання, знайомство з основними етапами 
становлення науки та особливостями її впливу на релігію; розглянути як форми 
свідомості, специфічні форми діяльності, що мають свої специфічні настанови, історію, 
поняття, категорії; прочитати праці відомих теоретиків: Рассела, Лакатоса, Куна, Барбура, 
Поппера й ін.; проаналізувати своєрідність і взаємозв'язок наукових, філософських і 
релігійних підходів у розв'язанні світоглядних проблем; познайомитися з різними типами 
співвідношення науки і релігії, характерними для культур Заходу й Сходу, а також для 
прихильників атеїстичного світогляду; підготовка фахівців, які здатні ставити і на 
сучасному рівні розв’язувати ключові проблеми взаємодії та взаємозв’язку науки і релігії. 

Завдання вивчення дисципліни: опанування цілісною системою знань з історії 
розвитку філософських, природничо-наукових уявлень про людину та навколишній світ у 
їхньому нерозривному зв'язку з релігійними традиціями; формування стійких уявлень про 
специфіку осмислення в релігійному та нерелігійному світогляді основних досягнень 
природознавства і НТР; оволодіння прийомами порівняльного аналізу природничо-
наукових поглядів, які розвиваються в руслі креаціонізму й еволюціонізму; розуміння 
взаємозв'язку та суперечливого характеру проблем, які виникають на стику релігійного, 
філософського та наукового світоглядів; оволодіти навичками роботи з філософськими, 
віроповчальними, науковими текстами, пов'язаними з проблемами співвідношення науки і 
релігії; вдосконалення вміння встановлювати зв'язок між науково-філософськими 
концепціями й відповідними системами життєвих і культурних цінностей. 

В результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 
знати: предметну та методичну специфіку курсу; джерела і передумови становлення 

наукового знання; специфіку науки і релігії в Античності; засади становлення науки і 
релігії середніх віків; основні ознаки класичного природознавства; передумови 
становлення науки ХХ ст.; особливості діалогу між наукою і релігією; сучасний стан 
науково-релігійної взаємодії; 

розуміти: особливість наукового і релігійного мислення; закономірний характер 
виникнення науки; передумови становлення наукового знання Античності; 
фундаментальний характер релігійних і наукових пошуків середньовіччя; взаємовплив 
християнства і новочасної науки; історичні реконструкції в сучасній науці; основні 
концепції взаємозв’язку релігії й науки; основні перешкоди до діалогу між релігією й 
наукою; 

уміти: виокремити головні атрибути науки і релігії; проаналізувати системність 
ґенези науки; порівняти зародки наукового знання із міфологічними віруваннями; 



розкрити схоластичний характер західноєвропейського знання; проаналізувати синтез 
філософії, релігії та науки; проаналізувати специфіку наукового і релігійного пізнання; 
проаналізувати основні проблеми у взаємовідношенні релігії й науки; осмислити нові 
історичні перспективи діалогу між наукою і релігією 

Викладацький склад: Марчук Михайло Георгійович - – доктор філософських наук, 
професор кафедри філософії. 

Методи навчання: лекції, семінарські заняття, реферати, ессе, групові та 
індивідуальні консультації, самостійна робота студента, самостійне опрацювання 
першоджерельної літератури, рецензія та анотація до наукової праці. 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, усне опитування, тестування, 
доповідь, захист реферату, ессе, аналіз першоджерела, рецензія та анотація першоджерела, 
термінологічний диктант, словникова робота, творче завдання. Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ВЗАЄМОДІЯ НАУКИ І РЕЛІГІЇ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ 
 
НЕ 1.1. Наука і релігія: культурна єдність смислу 

Магія – релігія – наука як щаблі духовної еволюції людства (Дж. Фрезер). 
Класифікація релігій та джерела їх виникнення (Е.Тейлор). Раціональність міфу і релігії 
(К.Хюбнер). Міфологічно-релігійні та практичні джерела знання. 
 
НЕ 1.2. Міфологічно-релігійні витоки знання Стародавнього світу 

Відкриття писемності. Зачатки математики і наук. Законотворчий обрій. 
Врівноваженість магічного та раціонального в досвіді. Астрологічні спостереження та 
іригаційна діяльність. Гармонія звуків, символів, мови, душі, Космосу. Архітектурно-
будівельна справа і культові храми. 
 
НЕ 1.3. Античність: нові шляхи релігії і науки 

Знання і мудрість в античній традиції. Філософський контекст формування наукового 
знання. Філософське та релігійно-містичне розуміння числа у піфагорійській школі. 
Міфологічно-релігійне підґрунтя фізичних уявлень Левкіппа-Демокріта. Медицина і 
астрономія. Релігійний синкретизм еллінсько-римської епохи і його вплив на науку та 
освіту. Становлення математики як науки. 
 
НЕ 1.4. Наука у релігійно-культурному контексті середніх віків 

Перехід від науково-теоретичних інтересів античності до релігійно-моральних 
пошуків середньовіччя. Особливості засвоєння античної наукової спадщини у країнах 
середньовічного Сходу. Синтез магії та науки. Дивовижне, незвичайне, парадоксальне у 
природі як предмет наукового інтересу вчених західноєвропейського середньовіччя. 
Ставлення до світу і людини як до великого чуда. Вимога практичної корисливості до 
наукового знання як результат зміни світоглядних засад середньовічної науки. Зіткнення 
принципів аристотелізму та християнської теології. Схоластичний характер 
західноєвропейської науки. Астрономічна та астрологічна практика середньовіччя. 
Алхімічні міфи середніх віків: пошуки філософського каменю, еліксиру довголіття тощо. 
Принцип двоїстої істини в науці: вірогідна натурфілософська та достовірна християнська 
картини світу. Інквізиція і наука. 
 



НЕ 1.5. Класичне природознавство та релігія: проблеми взаємовпливу 
Християнська метафізика як фактор становлення і прогресу науки. Спекулятивно-

метафізичні та надприродні інтерпретації ідей та принципів природознавства (концепції 
«прихованих якостей», «життєвих сил», «флюїдів», «флогістону» та ін.). Деїстичні 
погляди в науці XVII – XVIII ст. Відношення церковних кіл до наукових програм XVII ст. 
Атеїстична спрямованість науки епохи Просвітництва. Науковий креаціонізм. Ідеї 
еволюціонізму та анти еволюціонізму в науці XIX – XX ст. (на прикладі біології, геології, 
космології). Ідея «цільного знання» в російській філософії. Синтез філософії, релігії та 
науки. 
 
НЕ 1.6. Наука і релігія у XX ст.: нові шляхи взаєморозуміння 

Історична реконструкція алхімічного міфу в науковій свідомості XX ст. 
Протиставлення астрономії та астрології: і за і проти. Наукова та «зодіакальна» картини 
світу. Нетрадиційне знання в межах історичних реконструкцій науки (К.Поппер, Т.Кун, 
І.Лакатос, П.Фейєрабенд). «Прикордонні» території пізнавальної діяльності в сучасній 
науці. Нетрадиційні аспекти науки: паранаука. Наука і квазінаука. Концепції сучасного 
природознавства та їх теологічні тлумачення. Наука і релігія очима християнських 
теологів. Сучасна наукова картина світу та містичне світорозуміння. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ПАРАДИГМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ НАУКИ І РЕЛІГІЇ 
 
НЕ 2.1. Наука і релігія: діалог у світі пізнання 

Наукова і теологічна теорії пізнання. Наука і езотерика. Достовірність релігійного 
знання і проблема істинності наукового знання. Релігійний досвід і несвідоме . Віра та 
інтуїція у науковому дослідженні. Цінності науки і цінності релігії. Діалог науки і релігії з 
фундаментальних проблем сучасної картини світу. Сучасна космогонія про виникнення і 
еволюцію Всесвіту. Науковий креаціонізм та еволюційний тейярдизм. Богословські 
інтерпретації антропного принципу в космології. Проблема клонування людини в діалозі 
науки і релігії. Кібернетична модель творця. Інформаційна концепція душі. 
 
НЕ 2.2. М.Планк. Релігія і природознавство 

Значущість питання про відношення до релігії. Наївна релігійна віра як стимул до 
творчості. Атеїстичні спекуляції на протиріччі релігійної віри і природознавства. Ознаки 
істинної релігійності: вища мета релігійної людини; уявлення про Бога; цінність 
релігійних символів; буття Бога. Основний зміст фізичного пізнання: впровадження 
вимірів; оперування малими величинами; зведення явищ до певних процесів; 
встановлення констант; матеріалістичне розуміння світу; телеологічний характер фізичної 
причинності. Сфери зімкнення релігії і природознавства: схожість та відмінність. 

 
НЕ 2.3. Б. Рассел. Конфлікт розуму та віри 

Причини конфлікту релігії і науки. Цілі науки та цінності релігії. Гносеологізм науки і 
релігійне осяяння. Протистояння двох типів раціональності: природничо-наукової і 
теологічної. Співіснування полярних картин світу. Проблема існування Бога. Моральна 
сторона конфлікту. Свобода і наука. Інтуїція проти інтелекту. Донаукова віра і філософія 
науки. Заперечення проти релігії. Проблема безсмертя в контексті науки і релігії. Внесок 
релігії в розвиток цивілізації. 

 
НЕ 2.4. В. Вернадський. Наука і релігія в дзеркалі космізму 

Науковий світогляд. Метод як засада світогляду. Позанаукові витоки наукового 
світогляду. Релігійна ґенеза науки. Органічний взаємозв'язок наукового світогляду з 
духовним життям людства, релігійним і філософським світоглядом. Наукова експансія як 



характерний симптом наукового прогресу. Ілюзорність ідеї про заміну наукою релігії та 
філософії. Своєрідність взаємовпливу науки, релігії, філософії. Проблема обов'язковості 
наукових істин та її наслідки для філософії і релігії. 

 
НЕ 2.5.  Т. де Шарден. Єретичний характер еволюціонізму 

Основні положення тейярдизму: еволюціонізм; ідея синтезу науки і релігії; віра в 
цінність тварі та матерії; оптимістичний фіналізм. Праця «Феномен людини» – найбільш 
адекватний вираз еволюційного світогляду. Визначальна інтуїція концепції 
конвергуючого Всесвіту. Ідея панпсихізму. Поняття радіальної енергії. Уявлення про 
еволюцію. Проблема гріховності людини. Еволюційна роль ноосфери. «Точка Омега» як 
трансцендентна засада. Значення тейярдизму для сучасної християнської свідомості. 

 
НЕ 2.6. Н.Вінер. Творець і робот 

Демаркація проблем науки і релігії. Знання і зв'язки. Влада і управління. Смисл 
Всемогутності; Всезнайства і Абсолюту. Логічні парадокси і божественне провидіння. 
Роль безкінечності в науці і релігії. Навчання як соціокультурна і метафізична проблема. 
Гра і життя. Бог і диявол. Людина і машина. Воля суб'єкту і алгоритм комп’ютеру. Магія 
технократизму і містика інформатизації. Наука як антидогматична програма. 

 
НЕ 2.7. І.Пригожин. Синергетичне мислення і оновлений креаціонізм 

Наука як нескінченний діалог людини і природи. Криза креаціоністського розуміння 
світу. Міф у витоків науки. Дилема світу: автомат чи хаос. Конфлікт часовості: 
інноваційний час розкутої людини або періодичне повторення часу стабільного світу. 
Теоретична ймовірність і практична неймовірність. Синергетичні ідеї і оновлення креаціо-
нізму. Мистецтво опитування природи: експериментальний діалог у природознавстві і 
самоорганізуюча комунікація. Шлях від сліпої впевненості до поміркованої надії. 

 
НЕ 2.8. Ф. Капра. Холістична парадигма: синтез раціоналізму Заходу і містицизму 
Сходу 

Проблема єдності сущого. Аналогії містичного світосприйняття та фізичного 
дослідження. Характерні риси східного світогляду: єдність, взаємозв'язок, цілісність. 
Наукові експерименти і медіативний підхід. Парадокси науки і канони мислення. Теорія 
фізики і самоузгодження містичного досвіду. Єдність стародавньої східної мудрості та 
сучасної західної науки як реальні чинники становлення холістичної парадигми. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Андреев Д. Л. Роза мира. – М., 1993. 
2. Барбур Иен. Религия и наука: история и современность. – М., 2003. 
3. Барбур Иєн. Этика в век технологии. – М.. 2001. 
4. Божич С. П. Ошибки современной науки. – М., 1990. 
5. Брук Джон Хед.ш. Наука и религия: историческая перспектива. – М., Библейско-

Богословский институт св. апостола Андрея, 2004. 
6. Влошек Станислав. Рациональность веры. – М., Библейско-Богословский институт св. 

апостола Андрея, 2005. 
7. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. – М., 1993. 
8. Ершова Г. Г. Черносвитов П. Ю. наука и религия: новый синтез? – СПб., 2003. 
9. Мольтман Юрген. Знание и мудрость: к диалогу естественных наук и богословия. М., 

Библейско-Богословский институт св. ап. Андрея. – 2005. 
10. Наука и богословия: историческая перспектива. – М., Библейско-Богословский 

институт св. апостола Андрея. – 2004. 
11. Научные и вненаучные формы мышления. – М., 1996. 



12. Полкгшхорн Джон. Наука и богословие. Введение. – М., Библейско-Богословский 
институт св. апостола Андрея, 2004. 

13. Полкинхорн Джон. Вера глазами физика. – М., Библейско-Богословский институт св. 
апостола Андрея, 2004. 

14. Хеллер Михаил. Творческий конфликт: о проблемах взаимодействия научного и 
религиозного мировоззрения. – М., Библейско-Богословский институт св. апостола 
Андрея, 2005. 

15. Хокинг С. Краткая история времени. – СПб., 2001. 
 

ОСНОВИ АКСІОЛОГІЇ 
Шифр дисципліни – 7.030101/00/2.1.3 
Курс – 5; семестр – 9; усього годин – 90; на тиждень – 2 год., (л/с); 2,5 кредиту. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: 6.030101/00/5.09, 6.030101/00/3.16 

Мета викладання дисципліни: ознайомлення студентів з історією становлення 
аксіології як науки, її місця в системі культури, структурою ціннісного відношення, його 
внутрішніми параметрами та зовнішньою детермінацією, особливостями функціонування 
цінностей, специфікою аксіопотенціалістської парадигми; з’ясування найбільш загальних 
закономірностей розвитку аксіології як науки, місця і ролі теорії цінностей у сучасній 
філософії, її теоретичне і практичне значення. 

Завдання вивчення дисципліни: з’ясувати історико-філософські передумови 
становлення аксіології; висвітлити аксіологічна проблематику в російській та радянській 
філософії; вивести методологічні принципи сучасної аксіологічної теорії; розкрити зміст 
категорій істини, корисності та ціннісного відношення у структурі діяльності та культури; 
здійснити структурно-функціональний аналіз аксіосфери культури; описати ієрархію 
цінностей як динамічну структуру; з’ясувати внутрішні параметри ціннісного відношення; 
виявити зовнішню детермінацію ціннісного відношення; репрезентувати функціонування 
цінностей в синхронічному та діахронічному аспектах в історії культури. 

В результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 
знати  
вміти  
розуміти  
Викладацький склад: Гасяк Орест Сильвестрович – кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії. 
Методи навчання: лекції; семінарські заняття, групові та індивідуальні 

консультації, самостійна робота студента, самостійна робота з першоджерелами, робота 
над науковим ессе, рефератом. 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, тестування, усні 
відповіді(фронтальне опитування), реферати. Підсумкове: іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Марчук М.Г. Ціннісні потенції знання. – Чернівці: Рута. 2001. 
 
Змістовне наповнення: 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1: 
 

Н.Е. 1.1. Вступ. Історико-філософські передумови становлення аксіології 
Предмет, структура, метод і завдання курсу. Ціннісна компонента класичної 

філософської думки. Формування теорії цінностей у посткласичний період. Аксіологічна 
проблематика в контексті сучасної філософії. 



 
Н.Е. 1.2. Аксіологічна проблематика в російській і радянській філософії 

Теологічна традиція і позитивістські варіанти ціннісної свідомості в Росії 
дореволюційного періоду. Освоєння ціннісної проблематики радянською філософією та 
сучасний стан аксіології. 
 
Н.Е. 1.3. Методологічні принципи побудови сучасної аксіологічної теорії 

Загальні методологічні передумови аксіологічного дослідження. Принципи 
вивчення аксіосфери культури. 
 
Н.Е. 1.4. Істина, корисність і ціннісне відношення в структурі діяльності та культури 

Ціннісне відношення в структурі діяльності. Істинність цінностей і цінність істини. 
Корисність як аксіологічний принцип. Ідеологічний аспект цінностей. 
 
Н.Е. 1.5. Структурно-функціональний аналіз аксіосфери культури 

Вихідні детермінанти різноманітності цінностей. Становлення ціннісного 
відношення у первісному суспільстві. Цінності соціальних макрогруп – правові, політичні, 
релігійні. Естетичні та моральні цінності індивідуального суб’єкта. 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2: 

Н.Е. 2.1. Комунікативно-творчий аспект аналізу цінностей 
Два рівні моральних цінностей – міжособистісний і особистісно-колективний. 

Екзистенційні цінності. Діалоічна природа екзистенційних цінностей. Художня цінність. 
 
Н.Е. 2.2. Ієрархія цінностей як динамічна структура 

Динаміка співвідношення цінностей у філогенезі. Відмінність ієрархій цінностей у 
соціокультурному просторі. Динамікуа співвідношення цінностей в онтогенезі. 
 
Н.Е. 2.3. Внутрішні параметри ціннісного відношення 

Ідеологічна змістовність ціннісного відношення. Психологічна форма ціннісного 
відношення. Від переживання до осмислення буття. 
 
Н.Е. 2.4. Зовнішня детермінація ціннісного відношення 

Практика, свобода і ціннісне відношення. Детермінація ціннісного відношення у 
філогенезі. Детермінація ціннісного відношення в онтогенезі. Діалектика соціалізації, 
культурації і самовизначення індивіда. 
 
Н.Е. 2.5. Функціонування цінностей 

Синхронічний аспект аналізу функціонування цінностей у культурному просторі. 
Діахронічний аспект аналізу функціонування цінностей в історії культури. 
 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 
1. Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление. – М., 1988. 
2. Анисимов С.Ф. Ценности реальные и мнимые. – М., 1989. 
3. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. – М., 1992. 
4. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989. 
5. Блюмкин В.А. Мир моральных ценностей. – М., 1981. 
6. Бородай Ю.М. Эротика. Смерть. Табу: Трагедия человеческого сознания. – М., 

1996. 
7. Брожик В. Марксистская теория оценки. – М., 1982. 
8. Василенко В.А. Ценность и оценка. – К., 1964. 
9. Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений. – М., 1976. 



10. Виндельбанд В. Избранное: Дух и история. – М., 1995. 
11. Волновые процессы в общественном развитии. – Новосибирск, 1992. 
12. Выжлецов Г.П. Аксиология культуры. – СПб., 1996. 
13. Додонов В.И. Эмоция как ценность. – М., 1978. 
14. Зеленкова И.Л. Проблема смысла жизни. – Минск, 1994. 
15. Каган М.С. Философская теория ценности. – СПб., 1997. 
16. Кортава В.В. К вопросу о ценностной детерминации сознания. – Тбилиси, 1987. 
17. Крокинская О.К. О различии ценностных систем разных культур // Петербуржцы 

(этнонациональные аспекты массового сознания). Социологические очерки. – 
СПб., 1995. 

18. Лосский Н. Ценность и Бытие. Бог и царство Божие как основа ценностей // 
Лосский Н. Бог и мировое зло. – М., 1994. 

19. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій: Навчальний посібник. – К: Либідь, 1996. 
20. Марчук М.Г. Ціннісні потенції знання. – Чернівці: Рута, 2001. 

 
СИНЕРГЕТИКА 

Шифр дисципліни – 7.030101/00/2.1.4 
Курс – 5; семестр – 9; усього годин – 90; на тиждень – 2 год., (л/с); 2,5 кредиту. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: 6.030101/00/5.09, 6.030101/00/2.11, 6.030101/00/2.13. 

Мета викладання дисципліни: всебічне вивчення синергетики як оригінального і 
дуже популярного в останні десятиліття міждисциплінарного напряму досліджень, тісно 
пов’язаного з особливостями сучасної постнекласичної науки; ознайомлення з 
концепціями, які знаходять своє місце у новій парадигмі: «синергетика лазера» Г.Хакена, і 
теорія дисипативних структур І.Пригожина, і голографічний всесвіт Д.Бома, і 
голографічний мозок К.Прібрама, біля витоків яких стояли уявлення про «нелінійну 
науку» А.Пуанкаре, Л.И.Мандельштама, А.А.Андронова та ін. 

Завдання вивчення дисципліни: засвоєння нових понять і категорій, принципів і 
моделей синергетики, які включають і сценарії «Великої історії» (від Великого 
космологічного вибуху до homo sapiens) і нову “науку про складне”, науку про 
взаємопереходи “порядок-хаос”, (Л.Больцман, Р.Том, І.Арнольд, Я.Сінай, 
Ю.Клімонтович) на фрактальній границі яких (Б.Мандельброт, С.Кауфман) живуть 
складні еволюціонуючі системи, серед яких однією з найбільш загадкових є людський 
мозок і створені ним у кооперативній взаємодії з іншими мозками автопоетичні мови 
людського спілкування (Г.Хакен, У.Матурана, Ф.Варела); виявлення взаємозв’язку 
природничонаукової та гуманітарної парадигм; питання, що пов’язані з самоорганізацією 
складних систем; сучасний стан розвитку термодинаміки і проблеми, кризові явища, у 
класичному природознавстві; відзначення синергетичних моментів у заданих моделях; 
пояснення основних питань, що пов’язані з предметом курсу; розуміння основних понять, 
якими студент повинен вільно оперувати в ході вивчення дисципліни, їх основні смислові 
навантаження. 

В результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 
знати про взаємозв’язок природничо-наукової та гуманітарної парадигм; питання, 

що пов’язані з самоорганізацією складних систем; сучасний стан розвитку термодинаміки 
і проблеми, кризові явища, у класичному природознавстві; особливості синергетичної 
парадигми; основні особливості феномену нелінійності; основні віхи історичного 
розвитку науки; особливості нелінійної динаміки у контексті синергетичної парадигми; 
понятійно-категоріальний апарат синергетики; особливості східної парадигми 
філософування та західного стилю мислення; гносеологічний потенціал синергетичного 
підходу; характерні риси творчого мислення; 

розуміти основні поняття, якими повинен вільно оперувати в ході вивчення 
дисципліни, їх основні смислові навантаження; сутність синергетичного бачення 



наукового прогресу; основні засади розвитку наукового знання; гуманістичний потенціал 
синергетики; особливості розвитку складно організованих систем; роль синергетики в 
культурному контексті; основні засади діалогу Схід-Захід; основні алгоритми творчого 
мислення; 

вміти відзначати синергетичні моменти у заданих моделях; пояснити основні 
питання, що пов’язані з предметом курсу; розкрити основні положення синергетичного 
бачення еволюції науки; аналізувати основні моменти еволюційного поступу науки; 
проаналізувати основні історичні зрушення в науці; віднаходити приховані синергетичні 
конструкції  в  соціокультурному контексті; пояснити суть пізнавального потенціалу 
синергетичного підходу; 

Викладацький склад: Вовк Степан Миколайович – доктор філософських наук, 
професор кафедри філософії. 

Методи навчання: лекції; семінарські заняття; групові та індивідуальні 
консультації, самостійне опрацювання першоджерельної літератури, самостійна робота, 
робота над рефератами. 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, тестування, усні відповіді 
(фронтальне опитування), захист рефератів, аналіз першоджерел. Підсумкове: іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Чорний І.П. Філософія як світоглядне знання: методичний посібник. – Чернівці, 
2005. 

2. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г. Філософія. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 
2008. – 216с. 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1: 

РОЛЬ ТА МІСЦЕ СИНЕРГЕТИКИ В СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ КАРТИНІ 
 
Н.Е. 1.1 Синергетика у світлі сучасної науки 

Синергетика як принципово новий погляд на світ та нове розуміння процесів 
розвитку. Науковий напрям про універсальні структури самоорганізації. Системність, 
цілісність світу як основна ідея синергетики. 

Сутність синергетичного бачення наукового прогресу: відкритість систем наукового 
знання; нелінійність наукового прогресу; самоорганізація когнітивних систем. 

Синергетичне бачення еволюції науки: різновекторність руху (еволюція-інволюція). 
Самоорганізація як процес виникнення макроскопічно упорядкованих просторово-

часових структур у складних нелінійних динамічних системах, що знаходяться в станах, 
далеких від рівноважних, поблизу особливих критичних точок (біфуркаційних).  
 
Н.Е. 1.2. Синергетика як нелінійна наукова парадигма 

Теорія самоорганізації як новий підхід для розуміння функціонування нових 
когнітивних систем. Математичний, фізичний, філософський зміст нелінійності. 
Особливості феномену нелінійності. 

Нелінійність розвитку науки. Поліваріантність і альтернативність розвитку 
наукового знання, нерівномірність темпів наукового прогресу як прояви нелінійності 
науки. Протистояння холістської методології та аналітичного підходу в руслі традицій 
квантової механіки (Н.Бор та Е.Шредінгер). 

Маргінальність та забобонність науки в контексті нелінійного підходу (еволюція-
інволюція). 
 
Н.Е. 1.3. Синергетичне світобачення в дискурсі предметно-понятійної цілісності 



Нове тлумачення феноменів історичного розвитку наукового знання: 
переосмислення «наукових революцій» Т.Куна, «дослідницьких програм» І.Лакатоса у 
світлі особливого синергетичного бачення когнітивних процесів. Відкриття зразків 
переходу від хаосу до порядку як можливість нового погляду на старі епістемні проблеми. 

Гуманістичний потенціал синергетики як можливість пошуку оптимальних для 
людини шляхів розвитку. Переосмислення місця людини в структурі пізнавальної та 
практичної діяльності. 
 
Н.Е. 1.4. Нелінійна динаміка і синергетичний підхід 

Рівні еволюції розвитку складно організованих систем. Атрактори як реальні шляхи 
еволюційного розвитку складної системи. Концепція нелінійного розвитку як 
усвідомлення відсутності єдиного еволюційного шляху розвитку. Ідея поліваріантності, 
альтернативності шляхів еволюції лінійних систем. 

Проблема випадковості в історичному контексті (Ст.Греція, Новий час) та з точки 
зору синергетичного світобачення.   

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2: 

КУЛЬТУРНИЙ ТА ПІЗНАВАЛЬНИЙ КОНТЕКСТИ СИНЕРГЕТИКИ 
 

Н.Е. 2.1. Синергетика в контексті культури 
Особливості понятійно-категоріального апарату синергетики. Поєднання 

синергетичних конструкцій та філософсько-методологічних пошуків шляхом 
перетворення перших на образи культури. 

«Аттрактор» – ейдос (Платон) – форма (Аристотель) – архетип (К.-Г. Юнг). 
«Біфуркація» та паралелі культури (міф, казка) та повсякденне життя людини як вияв 
біфуркаційних процесів. Еволюційне дерево. Сучасні IT- технології – прояв 
синергетичних компонентів у сфері повсякденного життя. «Фрактали» та їх прояв у живій 
природі (світ як сукупність монад (Ляйбніц)). 

 
Н.Е. 2.2. Синергетичне світобачення і діалог культур Сходу і Заходу 

Особливості східної парадигми філософування. Особливості західного стилю 
мислення. Компаративістський підхід до вирішення світоглядних проблем у межах 
діалогу Сходу і Заходу. 

 
Н.Е. 2.3. Синергетика пізнання 

Концепція глобального еволюціонізму як система уявлень про всезагальний процес 
розвитку природи в різноманітних його формах. Становлення та ускладнення біологічних, 
а також неживих систем. 

Відкриття дивних аттракторів та режимів із загостренням (below-up regimes) як ядро 
теорії самоорганізації та можливість побудови містків між синергетикою 
(природознавство) та гуманітарними науками (в т.ч. епістемологією). 

 
Н.Е. 2.4. Самоорганізація і творче мислення 

Характерні риси творчого мислення. Хаос як конструктивний механізм 
самоорганізації складних систем. Різноманітність та варіювання підходів як основа 
продуктивного мислення (гештальтпсихологія). 

Проблема виникнення нового в контексті розвитку філософської думки. 
Самоорганізація як механізм творчого мислення. Проблема творчої інтуїції. 

Творчість як можливий науковий термін. Шляхи розуміння алгоритмів творчості. 
 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 
1. Арнольд В.И. Теория катастроф. М.: Наука, 1981. 



2. Брудный А.А. Психологическая герменевтика. М.: Лабиринт, 1998.  
3. Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем. СПб., 1999. 
4. Вейль Г. Пространство. Время. Материя: Лекции по общей теории относительности. 

М.: Янус, 1996.  
5. Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб.: Наука, 1998.  
6. Дилтс Р. Стратегии гениев /Пер. с англ. Т. 1-3. М.: Независ. фирма "Класс", 1998.  
7. Дульнев Г.Н. Введение в синергетику. - СПб., 1998. - 256 c. 
8. Жинкин Н.И. Язык — речь — творчество: Исслед. по семиотике, психолингвистике, 

поэтике. М.: Лабиринт, 1998. 
9. Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель /Пер. с англ. Сост. и послесловие 

В.П.Руднева. М.: Изд. группа "Прогресс", 1993.  
10. Пригожин И. От существующего к возникающему: Время и сложность в физических 

науках. М.: Наука, 1985.  
11. Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант: К решению парадокса времени. М.: 

Прогресс, 1994.  
12. Событие и смысл: Синергетический опыт языка /Отв. ред.: Л.П.Киященко, 

П.Д.Тищенко. М.: ИФРАН, 1999.  
13. Хакен Г. Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и 

устройствах. М.: Мир, 1985. 
14. Хакен Г. Синергетика. М.: Мир, 1980.  
15. Хакинг Я. Представление и вмешательство. М.: Логос, 1998.  

 
НЕКЛАСИЧНА ЛОГІКА 

Шифр дисципліни – 7.030101/00/2.1.5 
Курс – 5; семестр – 9; усього годин – 108; на тиждень – 4 год., (л/с); 2,5 кредиту. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: 6.030101/00/3.05; 6.030101/00/3.13 

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з головними напрямками 
становлення і розвитку сучасних некласичних логік, їхнім предметом, методом, 
завданнями. місцем у системі природничо-наукового та гуманітарного знання і системі 
культури загалом, основами логічного аналізу міркувань засобами некласичних логічних 
теоретичних систем та способами обґрунтування їхньої правильності, коректності, 
філософськими та концептуальними засадами некласичних формальнологічних числень. 

Завдання вивчення дисципліни: надати студентам знання про взаємозв’язок 
сучасної логіки й філософії; вивчити сучасні концептуальні уявлення про становлення і 
розвиток некласичних логічних систем у контексті основних ідей філософських 
напрямків; з’ясувати зовнішні та внутрішні причини виникнення некласичних логік; 
висвітлити основні напрямки становлення і розвитку дівіантних логік; розкрити природу і 
значення багатозначних логік (тризначної, чотиризначної, нескінченнозначної); окреслити 
предмет і метод модальної логіки на прикладі античної логіки та її модифікації у контексті 
філософії часу; розкрити специфіку деонтичної логіки та її філософські засади; виявити 
особливості дій і взаємодії та її зв’язок з логікою норм; означити суть практичної логіки 
як дедуктивної теорії; з’ясувати суть логічного аналізу спеціальної дій та способи логічної 
експлікації соціореальності; на підставі отриманих знань виробити в студентів навички 
основ логічного аналізу міркувань засобами некласичних логік. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: 
розуміти: 
уміти: 
Викладацький склад: Гасяк Орест Сильвестрович – кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії. 



Методи навчання: лекції, семінари, практичні заняття, групові та індивідуальні 
консультації, самостійна робота студента. 

Методи оцінювання: Поточне: поточне тестування (закриті, відкриті, аналітичні 
тести, експрес-тести), усне опитування, фронтальне опитування, тематична дискусія, 
тематична полеміка, термінологічний диктант, контрольна робота, розв’язування завдань, 
доповідь-ессе, розв’язування вправ, діалог-полеміка, співбесіда, оцінка за ІНДЗ (реферати, 
доповіді, ессе, усні дискусії, полеміки), підсумкові тести, іспитова контрольна робота. 
Підсумкове: іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 
 

Змістовне наповнення: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 
ФІЛОСОФІЯ І ЛОГІКА 

 
Н.Е. 1.1. Логіка як частина філософії 

Місце сучасної логіки в системі культури. Етапи розвитку логіки. Логіка як 
формальний метод аналітичної філософії. Логіка та методологія 
 
Н.Е. 1.2. Філософська логіка як аналітика та еристика 

Формальний аналіз та дедуктивний синтез. Аналіз обґрунтування та відкриття. 
Мислення та міркування. Логічність як критерій раціональності. Логіка та гуманітарні 
науки (лінгвістика, психологія, соціологія, правознавство, політичні науки, дипломатія, 
ідеологія). 
 
Н.Е. 1.3. Логіка та науки про людську діяльність 

Логічність та раціональність як критерії діяльності. Міркування та дія. Доцільність 
вчинку та правильність міркування. Логіка і науки про людську діяльність (праксеологія, 
когнітологія, соціологія, психологія, лінгвістика, теорія прийняття рішень, дослідження 
операцій, конфліктологія). 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ДЕВІАНТНІ ЛОГІКИ 
 
Н.Е. 2.1. Причини виникнення девіантних логік 

Зовнішня критика класичної логіки (пов’язана із розширенням сфери суто логічних 
досліджень міркувань у галузі психології, соціології, правознавства та із впливом певних 
філософських течій і напрямків: філософія дії, феноменологія, когнітивні науки тощо) і 
внутрішня критика (самих принципів класичної логіки: тотожності, суперечності, 
виключеного третього) як джерело девіантності. 
 
Н.Е. 2.2. Парадокси слідування та імплікації 

Джерела та види парадоксів. Варіанти подолання парадоксів (К.Льюїс, А.Андерсен, 
Н.Белнап, А.Аккерман). 
 
Н.Е. 2.3. Релевантна логіка 

Принципи побудови та методологічне значення. Інформативність законів логіки. 
 
Н.Е. 2.4. Паранесуперечлива логіка 



Загальний опис пара несуперечливої логічної системи. Особливості трактування 
заперечення в пара несуперечливій логіці. 
 
Н.Е. 2.5. Конструктивізм та інтуїціоністична логіка 

Загальна характеристика дослідницьких програм. Специфіка інтуїціоністського 
тлумачення логічних сполучників. Інтуїціоністська логіка: проблеми і перспективи. 
 
Н.Е. 2.6. Напрямки девіантних логік 

Логіка перехідних станів, логіка фреймів, немонотонна логіка. Загальна 
характеристика. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3: 
БАГАТОЗНАЧНА ЛОГІКА 

 
Н.Е. 3.1. Багатозначна логіка як девіантна 

Невизначеність та парадокс. Абстракція багатозначності. Логіка невизначеності. 
Тризначна логіка Я.Лукасевича. 
 
Н.Е. 3.2. Логіка беззмістовності 

Тризначна логіка Д.Бочвара. Принципи побудови. Теоретичне значення. 
 
Н.Е. 3.3. Логіка неповного та суперечливого знання 

Чотиризначна логіка Н.Белнапа. Методологічні засади. Теоретичне значення. 
 
Н.Е. 3.4. Нескінченнозначна логіка 

Логічна система Поста. Теоретичне і практичне значення. 
 
Н.Е. 3.5. Ймовірнісна логіка 

Принципи побудови. Головні напрямки. Методологічне значення. 
 
Н.Е. 3.5. Вільна логіка 

Принципи побудови та методологічне значення. Логічні інтерпретації понять 
“беззмістовно”, “невизначено”, “абсурдно”. Особливості багатозначної інтерпретації 
логічних сполучників. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4: 

Модальна логіка. Алетична логіка 
 
Н.Е. 4.1. Модальність як категорія філософії логіки 

Філософська оцінка модальної логіки: модальна логіка і філософія, онтологія, 
гносеологія, методологія. Модальність як інтенційний модус. Головні типи модальностей. 
Структура модального висловлення. Модальний оператор. De re та de dicto модальності. 
 
Н.Е. 4.2. Алетична логіка як модальна логічна система 

Загальна характеристика модальної системи на прикладі алетичної модальної 
логіки. Доконечність, можливість, реальність, випадковість. Головні закони та парадокси 
алетичної модальної логіки. 
 
Н.Е. 4.3. Семантика модальних логічних систем 

Можливий світ. Опис стану, логічна альтернатива, можлива ситуація. Загальні 
принципи побудови семантики модальної логіки: алгебраїчна семантика та семантика 
можливих світів. Можливі світи та відношення досяжності. Семантичні визначення 



модальностей. 
 
Н.Е. 4.4. Модальні характеристики 

Інтенсіональність як модальна характеристика. Інтенсіональність та принципи 
логічної функціональності. Аналітичні правила для формул з модальними операторами. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5: 

ЧАСОВА ЛОГІКА 
 

Н.Е. 5.1. Філософія часу і логіка часу 
Онтологічний, лінгвістичний та логічний аспекти аналізу часових характеристик. 

 
Н.Е. 5.2. Предмет часової логіки 

Міркування, що мають часовий зміст, як предмет часової логіки. Часові 
модальності (“Було”, “Буде”, “Завжди було”, “Завжди буде”). Семантика часової логіки: 
особливості побудови. Закони “змішування часу”. 
 
Н.Е. 5.3. Часові модальності та часові структури 

Часові та алетичні модальності. Лінійна та розгалужена часові структури. 
Гіпотетична універсальна часова структура. Аналітичні правила для часової логіки. 
 
Н.Е. 5.4. Мінімальна часова логіка 

Опис мінімального часового числення Кt. Модифікації часової логіки: метрична 
логіка, логіка дат, інтервальна логіка, логіка змін. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6: 

ЕПІСТЕМНА ЛОГІКА 
 
Н.Е. 6.1. Епістемна логіка як модальна система 

Проблема “знання” та опінія. Епістемічна логіка як модальна. Принципи аналізу 
пропозиційних висловлень. Логіка і проблема інтенційності. Пропозиційна настанова, 
інтенційний стан, когнітивна подія. Інтенційний характер помилкового погляду і 
незнання. Переконання і загальне знання. 
 
Н.Е. 6.2. Семантика епістемної модальної логіки 

Особливості побудови. Епістемічно можливий та логічно можливий світи. 
Альтернатива. Семантичні визначення головних епістемічних операторів. Аналітичні 
правила для формул з операторами, які виражають сумнів, вірування, знання, незнання і т. 
ін. 
 
Н.Е. 6.3. Закони епістемної логіки 

Головні закони та парадокси епістемічної логіки. Способи подолання 
парадоксальності. Модифікації абстрактної епістемічної логіки: немонотонна логіка, 
автоепістемічна логіка. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7: 

ДЕОНТИЧНА ЛОГІКА 
 

Н.Е. 7.1. Філософські засади деонтичної логіки 
Деонтичні модальності в структурі нормативного дискурсу. Дилема Йоргенсена. 

“Моральний світ” І.Канта. Деонтично можливий світ як моральний кодекс. 
 



Н.Е. 7.2. Семантика деонтичної логіки 
Деонтичне трактування відношення досяжності між деонтично можливими 

світами. Деонтичні та атлетичні модальні оператори. Головні деонтичні закони та 
парадокси. 
 
Н.Е. 7.3. Мова деонтичної логіки 

Аналітичні правила для деонтичних операторів. Мова деонтичної логіки. 
Ускладнені деонтичні оператори (індексування). 
 
Н.Е. 7.4. Імператив у контексті деонтичної логіки 

Імператив, право та обов’язок у термінах мови деонтичної логіки. Норма, санкція і 
необхідність (деонтична логіка Андерсена). Умовне зобов’язання. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8: 

ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЇ І ВЗАЄМОДІЇ 
 
Н.Е. 8.1. Предмет логіки дії і взаємодії 

Специфіка логіки дії і взаємодії. Предметна галузь дослідження логіки діяльності. 
Методологічні засади логіки дії і взаємодії. Дія як елемент діяльності. Людська дія і 
фізична подія. Структурні елементи дії (суб’єкт, контекст, мотив, план). Зміна та дія. 
Інтенційність дії. Дія, утримання від дії та бездіяльність як теми логічної концептуалізації. 
 
Н.Е. 8.2. Логіка норм та оцінок 

Норма та інтенція. Логіка цілі та логіка емоцій. Принципи логічного моделювання 
внутрішнього світу індивіда. 
 
Н.Е. 8.3. Логіка взаємодії 

Логічна структура людської взаємодії. Інтеракція та її логічна схема. Логіка 
імперативів. Імператив у контексті інтеракції (логічна структура). 
 
Н.Е. 8.4. Логіка запитань та відповідей 

Предмет логіки запитань і відповідей. Принципи побудови. Поняття запитальної 
форми. Запитання і відповідь як когнітивні події. Схеми запитань і пошук відповідей. 
 
Н.Е. 8.5. Аргумен-тація. Логіка і риторика 

Засади теорії аргументації. Обґрунтування та спростування. Раціональні прийоми 
переконання. Риторика та логіка. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 9: 

ЛОГІКА ПРАКТИЧНИХ МІРКУВАНЬ 
 
Н.Е. 9.1. Практичні міркування і діяльність 

Специфіка семантико-синтаксичного аналізу міркувань про діяльність, їх 
відмінність від теоретичних міркувань, доконечність прагматичного (контекстуального) 
аналізу. Дефініції ключових логіко-філософських понять, що детермінують стратегію 
побудови логічних моделей (раціональність, нормативність, інтерсуб’єктивність, 
консенсус і т. ін.) 
 
Н.Е. 9.2. Практичний силогізм 

Базисна логіка практичних міркувань. Предикатні оператори. Мова логіки 
предикатних операторів. Оператор належності. 
 



Н.Е. 9.3. Логіка змін 
Предмет логіки змі. Методологічні засади. Формальне уточнення понять “подія”, 

“ситуація”, “курс подій”, “зміна” в термінах логіки змін. 
 
Н.Е. 9.4. Когнітивна логіка 

Когнітивна логіка як комплекс досліджень, пов’язаних з побудовою специфічних 
формальних дедуктивних схем “внутрішнього світу” суб’єкта. “Когнітивні” константи: 
класи інтенціалів та потенціалів, когнітивні цінності, когнітивні почуття. Структура 
“когнітивного світу” (когнітивне оточення, когнітивна структура та когнітивні цінності). 
Поняття когнітивної інтерпретації. 
 
Н.Е. 9.5. Практична логіка як теорія 

Практична логіка як дедуктивна теорія, яка описує формальні властивості 
оператора “має намір”. Особливості побудови когнітивних логік переконань: інтенцій, 
норм, оцінок та інтеракцій. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 10: 

ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ 
 
Н.Е. 10.1. Соціореальність та її особливості 

Соціаність та способи її логічної експлікації. Логічна структура соціальної дії. 
Соціальна нормативність дії. Санкція в структурі дії, що планується. 
 
Н.Е. 10.2. Логіко-когнітивний варіант ігрової моделі соціальної дії 

Гра як формальний об’єкт. Специфіка логічного аналізу ігор. Соціома. Логічні 
моделі рольових ігор. 

 
Н.Е. 10.3. Логіка дискурсу 

Логічне моделювання дискурсу. Раціональність та логічність (лінійна, сітьова та 
ігрова схеми раціональності). Дискурс як нормативна інтеракція. Логічна експлікація 
групового інтересу. “Ми-інтенція”. Логічні характеристики девіантної поведінки. 
Ірраціональність та алогічність. Ірраціональне як асоціальне. 
 
Н.Е. 10.4. Основи логіки конфлікту 

Логічне моделювання конфлікту. Суб’єктивність, реальність та нормативність 
конфлікту. Аналітика конфлікту (проблема, учасники, конфліктні інтереси, конфліктна 
ситуація). Фази конфлікту (латентна, демонстративна, агресивна, батальна). Реверсія 
конфлікту. Раціональна комунікація у конфлікті. Логіка, етика та право. Легітимність і 
етичність. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Аналитическая философия. – М., 1993. – 215 с. 
2. Блинов А.Л., Петров В.В. Элементы логики действий. – М., 1991. 
3. Васильев Н.А. Воображаемая логика. – М., 1989. – 264 с. 
4. Васильченко А.А. Интенсиональная логика и структура действий. – К., 1991. 
5. Войшвилло Е.К. Философско-методологический аспект релевантной логики. – М., 1988. – 

140 с. 
6. Воробьев В.В. Становление идей неклассической логики в античности и средневековье. 

Время и модальность. – М., 1989. 
7. Доказательство и понимание. – К., 1986. – 312 с. 
8. Есперсен О. Философия грамматики. – М., 1958. – 404 с. 
9. Жоль К.К. Логика в лицах и символах. – М., 1992. 



10. Ивин А.А. Логика норм. – М., 1973. – 122 с. 
11. Ивин А.А. Основания логики оценок. – М., 1970. – 230 с. 
12. Ивлев Ю.В. Модальная логика. – М., 1991. – 202 с. 
13. Исследования по неклассическим логикам. – М., 1989. 
14. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода (основи когнітивної теорії конфліктів). – К.,1996. – 190 с. 
15. Ишмуратов А.Т. Логические теории временных контекстов (временная логика). – К., 1981. 

– 150 с. 
16. Караваев Э.Ф. Основания временной логики. – Л., 1983. – 129 с. 
17. Лимантов Ф.С. Лекции по логике вопросов. – Л., 1975. – 103 с. 
18. Логика и проблема рациональности. – К., 1993. – 192 с. 
19. Логико-методологические исследования. – М., 1980. 
20. Логическая семантика и модальная логика. – М., 1987. – 278 с. 
21. Логический подход к искусственному интеллекту: От классической логики к логическому 

программированию. – М., 1990. – 429 с. 
22. Многозначные, релевантные и паранепротиворечивые логики. – М., 1984. – 133 с. 
23. Модальные и интенсиональные логики и их применение к проблемам методологии науки. 

– М., 1984. – 368 с. 
24. Модальные и релевантные логики. – М., 1982. – 107 с. 
25. Неклассические логики. – М., 1985. – 127 с. 
26. Неклассические логики и их приложения. – М., 1989. – 153 с. 
27. Нестандартные семантики неклассических логик. – М., 1986. – 135 с. 
28. Павлов В.Т., Ишмуратов А.Т., Омельянчик В.И. Модальная логика. – К., 1982. – 105 с. 
29. Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983. – 605 с. 
30. Семантика модальных и интенсиональных логик. – М., 1981. – 424 с. 
31. Смирнова Е.Д. Основы логической семантики. – М., 1990. – 144 с. 
32. Солодухин О.А. Логика изменения и модальная логика. – Ростов-на-Дону, 1989. – 144 с. 
33. Философские основания неклассических логик. – М., 1990. – 152 с. 

 
Вибіркові навчальні дисципліни 

 
ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Шифр дисципліни – 7.030101/00/2.2.1 
Курс – 5, семестр - 9, всього годин – 108, на тиждень – 2 год., (л); 3 кредити. 
Вибіркова. 
Попередні умови: 6.030101/00/3.05, 6.030101/00/5.09. 

Мета викладання дисципліни: забезпечити знання організації, методики та 
методології наукових досліджень, методики написання тексту наукової роботи, 
підготовки та захисту дисертації; вивчити методологію наукових досліджень і методи 
філософсько-релігієзнавчих дисциплін; освоїти способи організації, методику та 
методологію наукового дослідження, методику пошуку літератури та опрацювання 
документальних матеріалів, основні вимоги до написання наукового твору, автореферату 
та самої дисертації та їх редагування; форми підготовки та проведення експертизи і 
захисту дисертації. 

Завдання вивчення дисципліни: дати студентам знання з основних напрямків, 
закономірностей, змісту і форм наукової творчості, методів планування, організації і 
керування науковою творчістю та роботою наукових колективів, прав і обов’язків учених 
як суб’єктів права інтелектуальної власності; засвоєння знань та умінь в сфері розвитку 
знання і наукових досліджень, що забезпечують здатність аналізувати, оцінювати і 
порівнювати альтернативи, генерувати оригінальні ідеї у сфері теорії та практики 
релігієзнавства; підвищення рівня методологічної культури дослідницької діяльності, 
творчого володіння методами пізнання і діяльності; оволодіти гігієною розумової праці; 
підвищення культури дослідження міждисциплінарних, багатокритеріальних проблем, 



використання методів системного підходу для оптимізації нових рішень, генерування 
нестандартних, інноваційних рішень завдань у фаховій галузі; сприяння формуванню у 
фахівців інноваційного мислення за допомогою фундаменталізації змісту науково-
дослідної роботи і поглибленню міждисциплінарних знань; розвиток спроможності 
інтегрувати знання, вирішувати складні завдання в умовах неповної інформації за 
допомогою методів теоретичного дослідження з урахуванням соціальної та етичної 
відповідальності за прийняті рішення; підготовка магістрів до самостійного виконання 
наукової роботи, ознайомлення з формами звітності, методикою підготовки повідомлень, 
доповідей, тез, наукових статей, курсових та дипломних робіт; розвиток компетенцій 
самостійної науково-дослідної роботи й оволодіння методикою теоретичних і науково-
практичних досліджень, пов’язаних з науковою проблематикою кафедри релігієзнавства; 
сприяти реалізації знань, навичок творчого мислення в навчальному процесі навчально-
дослідницької та подальшої науково-дослідницької діяльності майбутніх спеціалістів. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: фундаментальну, загальнонаукову, конкретно-наукову методологію 
наукових досліджень та методи філософсько-релігієзнавчих дисциплін; методику пошуку 
літератури та опрацювання документальних матеріалів; роботу з монографічною і 
періодичною науковою вітчизняною та іноземною літературою для знайомства і 
використання новітніх досягнень в галузі релігієзнавчої науки; принципи пошуку наукової 
інформації в мережі «internet» та інших мережах і системах; 

розуміти: роль наукових досліджень у розвитку суспільства; необхідність набуття 
компетенції самоосвіти та саморегулювання, мотивації та потреби навчання протягом 
всього життя, отримання досвіду самостійного одержання знань і підвищення 
кваліфікації; 

уміти: орієнтуватися і користуватися джерельною базою наукових досліджень; 
застосовувати основні вимоги та послідовність роботи при написанні наукового твору; 
здійснювати редагування тексту наукової праці; представляти результати своєї науково-
дослідницької роботи у вигляді звітів, рефератів, статей, наукових оглядів, 
використовуючи сучасні засоби презентації; чітко і ясно, аргументовано доводити до 
аудиторії фахівців отриману наукову інформацію та свої висновки; розробляти наукові 
проблеми, писати наукові статті, роботи, застосовуючи при цьому нові інформаційні 
технології, програмні забезпечення; вибирати напрямок науково-дослідницької роботи у 
рамках діяльності різноманітних організацій; оцінювати актуальність намічених 
досліджень; формулювати мету і завдання дослідження; визначати предмет і об’єкт 
дослідження; розробляти програму, план і методику проведення досліджень з вибраної 
теми; здійснювати аналітичний огляд джерел науково-технічної інформації за обраною 
тематикою НДР; здійснювати пошук нових наукових рішень. 

Викладацький склад: Возний Ігор Петрович – доктор історичних наук, професор 
кафедри релігієзнавства та теології. 

Методи навчання: лекції, групові та індивідуальні консультації, самостійна 
робота студента, робота над ІНДЗ. 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, тестування, теоретичні 
письмові роботи з актуальних проблем теми, оцінка за ІНДЗ (реферативні доповіді, ессе, 
аналітичний виклад конспектів першоджерел, аналітичні концепції першоджерел, 
реферативні роботи). Підсумкове: іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Балух В.О. Магістерські роботи: Методичні рекомендації. – Чернівці: «Рута», 2003. 
– 42 с. 

2. Магістерські роботи: Методичні рекомендації. − Чернівці, 2003. 



3. Методичні рекомендації до написання реферату, курсової та дипломної роботи / 
А.М.Маковецький. – Чернівці, ЧДУ, 1996. – 15 с. 

4. Методичні рекомендації з філософії. Реферат, курсова та дипломна робота / 
А.М.Маковецький. – Чернівці, ЧДУ, 1999. – 12 с. 

5. Реферат, курсова та дипломна робота з філософії / А.М.Маковецький. – Чернівці, 
ЧНУ, 2001. – 15 с. 
 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Н.Е. 1.1. Організація праці дослідника 
Роль наукових досліджень у розвитку суспільства. Поняття “наука” та “наукова 

діяльність”. Засоби збереження та передачі наукової інформації. Значення наукових 
досліджень. Динаміка, механізм та структура наукової творчості. Робоче місце та шляхи 
його вдосконалення. Технічне оснащення науково-дослідницької роботи. Гігієна 
розумової праці. Гігієна здорової діяльності. Гігієна слухової діяльності. Стимулятори 
розумової праці. Фізична культура. Фактори збереження працездатності наукових 
працівників. Поняття про науку. Наукова комунікація. Наукова школа. Організація 
творчої діяльності. 

 
Н.Е. 1.2. Складові частини наукової праці та етапи наукового дослідження 

Складові частини наукової праці. Вибір теми дослідження. Наукова проблема. 
Об’єкт та  предмет дослідження. Короткий аналіз основної літератури. Мета та завдання 
дослідження. Етапи наукових досліджень. Документальні джерела інформації. Система 
наукової інформації. Каталоги і картотеки. Бібліографічні покажчики. Основні 
характеристики науковця; приклади високих наукових результатів (за біографіями 
видатних філософів та релігієзнавців України). Робочий день, робоче місце науковця; 
технічні засоби наукової, діяльності. Особистий архів. Культура спілкування. 

 
Н.Е. 1.3. Методологія наукових досліджень 

Визначення методології. Місце методології наукових досліджень. Взаємозв’язок 
між методологією і методами пізнання. Принципи оцінки подій, фактів і явищ. Принцип 
історизму наукових досліджень. Принцип об’єктивізму. Методи філософсько-
релігієзнавчих досліджень (порівняльно-історичний, ретроспективний, статистичний, 
індуктивний, дедуктивний, аналітичний, структурний, соціолінгвістики тощо). Поняття 
фундаментальна методологія. Загальнонаукова методологія. Конкретно наукова 
методологія. Загальні методи наукового дослідження. Основні методи релігієзнавчої 
науки та філософії. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Н.Е. 2.1. Джерельна основа наукових досліджень. Архіви, бібліотеки, музеї 
Центральні державні архіви. Обласні державні архіви. Районні і міські державні 

архіви. Бібліотеки національної Академії Наук України. Універсальні багатогалузеві 
бібліотеки України. Бібліотеки вищих навчальних закладів. Бібліотеки музеїв України. 
Державні музеї. Обласні та відомчі музеї. Методичні прийоми викладу наукового 
матеріалу. Техніка написання тексту та типові помилки при підготовці публікацій і 
доповідей. Наукова стаття як один із видів публікацій. Тези, доповіді, повідомлення як 



форми висвітлення підсумків наукової роботи; реферат: види, структура, обсяг, рецензія 
на реферат.. 

 
Н.Е. 2.2. Історіографія проблеми. Методика пошуку літератури 

Планування особистої роботи. Послідовність пошуку джерел інформації. 
Бібліографічний пошук у каталогах і картотеках. Систематичний каталог. Алфавітно-
предметний покажчик.  Предметний каталог. Журнальні і газетні статті. Замовлення 
джерел. Вивчення опублікованих джерел. Складання власної картотеки. Техніка читання. 
Форми та види запису. Пошук матеріалів і власному архіві. Загальна характеристика 
курсової роботи як самостійного навчально-наукового дослідження студента. Підготовка 
до захисту та захист курсової, кваліфікаційної, магістерської роботи. Магістерська робота 
як самостійна навчально-дослідницька праця. Типові помилки в написанні та оформленні 
курсової, кваліфікаційної, магістерської роботи. 

 
Н.Е. 2.3. Методика опрацювання документальних матеріалів 

Опублікування опублікованих джерел і складання списку архівів. Науково-довідкові 
посібники для пошуку архівних фондів. Складання списку фондів. Науково-довідковий 
матеріал у межах фонду. Національна автоматизована інформаційна система (НАІС). 
Основні методи і прийоми роботи дослідників над архівними документами. 
Систематизація робочих матеріалів. Правила роботи дослідників у читальних державних 
архівів. Пошук, огляд, читання, конспектування, виписки, нотатки, ксерокопіювання, 
сканування, система позначень “на берегах” конспекту, “кольоровий код” (маркер, 
кольоровий папір, закладки), бібліографічні картки, систематизація матеріалу. 

 
Н.Е. 2.4. Організація написання тексту наукової роботи 

Форми праць з філософсько-релігієзнавчих дисциплін (тези, матеріали, наукові 
статті, монографії, анотації, огляд). Загальні вимоги до написання наукової праці. 
Послідовність роботи по підготовці наукового дослідження (уточнення плану, вибір і 
підготовка матеріалів, виношування основних ідей, формування основної ідеї, 
календарний план). Структура наукового дослідження (заголовок, анотація, вступ, 
передмова, основний текст, післямова, список джерел і літератури, покажчики, зміст, 
обсяг). Написання тексту наукової праці. Редагування рукопису. Оформлення наукового 
твору. Пошук сайтів найбільших бібліотек України. Ключові слова: релігієзнавство, 
світові релігії, етнічні релігії, , конфесії тощо. Форма звітності: список знайденої 
літератури / джерел (окремо за ключовим словом / словами – на вибір) 

 
Н.Е. 2.5. Дисертація – особлива форма наукової роботи 

Дисертація – форма атестації наукових і науково-педагогічних кадрів. Основні 
вимоги до дисертації. Структура дисертації. Вимоги до змісту дисертації. Авторське 
редагування тексту. Правила оформлення дисертації. Особливості реферування 
релігієзнавчих текстів. Цитування і перефразування у реферативних текстах. 

 
Н.Е. 2.6. Методика підготовки до проведення експертизи та захисту дисертації 

Попередня експертиза дисертації в колективі, де виконувалося наукове 
дослідження. Автореферат дисертації. Спеціалізовані ради по захисту дисертації. 
Підготовка та прилюдний захист дисертації. Оформлення і подання дисертації та 
матеріалів захисту до ВАК України. Післямова. Основні елементи наукового виступу. 
Обговорення шляхів наукового пошуку та аналізу обраної теми. Компіляція і плагіат: 
етичні межі. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навч. посібн. – 3-є вид. – К., 2001. 



2. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навчальний 
посібник. – К., 2004.  

3. Ковальчук В.В., Моїсеєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. – 
К., 2005. 

4. Коломієць В. О. Як виконувати курсову роботу: Метод. посібник для студентів вищих 
педагог. навч. закладів. – К., 2003.  

5. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. − К., 2003. 
6. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник. 

− К., 2003. 
7. Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів: Підручник. − К., 2004.  
8. Кушнаренко Н.Н.Документоведение: Учеб. для вузов-культуры. − К., 2003. 
9. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навчальний 

посібник. – К., 2003. 
10. Пономаренко Л.А. Яку підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового 

ступеня. − Методичні поради. − К., 2001. 
11. Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія: Навч. посібник для студентів 

„Видавнича справа та редагування”. – Львів, 2003. 
12. Середа Л. П., Павленко В. С. На допомогу авторам навчальної літератури: Навч. 

посібник для викладачів вищих навч. закладів. – К., 2001. 
13. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К., 2005. 
14. Сурмін Ю. Майстерня вченого: Підруч. для науковця. – К., 2006. 
15. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. – К., 2004. 
16. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької 

діяльності: Підручник. – 5-те вид., – К., 2006. 
17. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-метод. пособие 

/ Пер. с итал. – М., 2003. 
 

МАРКСИСТСЬКО-НЕОМАРКСИСТСЬКА ФІЛОСОФІЯ 
Шифр дисципліни – 7.030101/00/2.2.2 
Курс – 5; семестр – 9; усього годин – 90; на тиждень – 2 год., (л/с); 2,5 кредиту. 
Вибіркова. 
Попередні умови: 6.030101/00/3.02; 6.030101/00/3.03; 6.030101/00/3.04 
 Мета викладання дисципліни: розкрити перед студентами основний зміст 
проблематики марксистської філософії її еволюції та роль як соціально-політичної 
доктрини , а також її обмеженість і негативний вплив на формування суспільно-політичної 
ситуації в ХХ столітті, в тому числі і для України; аналіз її новітніх форм, таких як 
неомарксизм (постмарксизм). 

Завдання вивчення дисципліни: розкрити розвиток філософії марксизму; 
з’ясувати місце і роль, яку відіграє ця філософська течія в системі культури; дати якомога 
більш стисле, вичерпне означення марксизму і неомарксизму; розкрити суть 
марксистської діалектики, дати стисле і просте обґрунтування її особливостей, а також 
визначити сутність практики в її контексті; дати логічний аналіз усіх поняттєвих форм та 
особливостей, які мають місце як в марксистській, так і в неомарксизмі; дати понятійний 
апарат цих філософських напрямків; розкрити їх сутність, з’ясувати, в чому виявились 
недоліки (а також переваги) обох вищезгаданих філософій; закласти практичні навички 
розрізнення і виокремлення певних особливостей тих суспільно-політичних учень, які 
зазнали впливу марксизму і неомарксизму; виробити вміння критично оцінити 
філософські та ідеологічні настанови марксизму; виявити такі недоліки марксистської 
філософії як: матеріалістичного монізму, економічного детермінізму, вульгарної 
соціології; навчити студентів виявляти причини та умови трансформації марксизму в 
сучасні філософські течії та концепції. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 



знати: основні поняття й категорії, методи, проблематику марксистської та 
неомарксистської філософії; головні ідеї та проблеми праць Ф.Енгельса „Людвіг 
Фойєрбах і кінець класичної німецької філософії”, „Тези про Фойєрбаха” К.Маркса; 
головні критичні аргументи К.Поппера стосовно вчення Маркса; причини виникнення та 
особливості розвитку російського та радянського марксизму; основні філософські ідеї 
Лукача, Блоха, Альтюсера, Горкгаймера, Адорно; головні філософські ідеї Маркізе; 

розуміти: особливості російського та радянського марксизму, знати причини його 
виникнення та особливості розвитку; головні критичні аргументи К.Поппера стосовно 
вчення Маркса; особливості російського та радянського марксизму;  

уміти: робити порівняльний аналіз вчень представників неомарксизму, 
використовуючи при цьому різні методи, зокрема, діалектику, герменевтику, 
феноменологію, психоаналіз; застосовувати форми та способи неомарксистського 
філософського дискурсу для обґрунтування власного світогляду, вдосконалення особистої 
культури філософування; дати загальну характеристику вчень Маркса та Енгельса; дати 
загальну характеристику філософських поглядів Леніна, Каутського, Бернштейна; 
загальну характеристику філософських поглядів Леніна, Каутського, Бернштейна, 
Лабріоли; дати загальну характеристику марксистської філософії на Заході; дати загальну 
характеристику вчень учасників групи „Праксіс”; дати загальну характеристику 
фройдомарксизму; порівняти вчення Фройда та Маркузе; 

Викладацький склад: Задубрівська Орися Мірчівна – кандидат філософських 
наук, доцент кафедри філософії. 
Методи навчання: лекції, семінарські заняття, групові та індивідуальні консультації, 
самостійне опрацювання студентами першоджерельної літератури, робота над ІНДЗ 
(реферати, ессе). 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, тестування, усне опитування, 
критичний аналіз першоджерельної літератури, оцінка за ІНДЗ (реферати, ессе).  
Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

22. Філософія: конспект лекцій та методичні рекомендації / укл. О.М.Задубрівська, 
Я.Р.Козьмук. – Чернівці: Рута, 2008. 

23. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г. Філософія. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 
2008. 
 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

 
Н.Е. 1.1. Учення засновників марксизму (К.Маркс, Ф.Енгельс) 

Загальна характеристика класичного марксизму. Філософська антропологія та 
філософія історії К.Маркса. Відмінності у поглядах Маркса та Енгельса. Діалектичний та 
історичний матеріалізм. Суспільно-історичний контекст, виникнення марксизму. 
Проблема відчуження, шляхи його подолання у теорії К.Маркса. Економічне 
обґрунтування комунізму. Праця Ф.Енгельса „Людвіг Фойєрбах та кінець класичної 
німецької філософії”. Філософська антропологія. „Тези про Фойєрбаха” К.Маркса. 
 
Н.Е. 1.2. Ортодоксальний, ревізіоністський та радикальний марксизм, марксизм в 
СРСР 

Специфіка російського марксизму. Ленінська інтерпретація марксизму. Ревізіонізм 
Каутського і Бернштейна. Ортодоксальне тлумачення марксистської теорії 
Г.В.Плехановим і А.Лабріолою.  



 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

 
Н.Е. 2.1. Еволюція марксизму на Заході. Франкфуртська школа 

Особливості розвитку марксизму на Заході. Екзистенційно-гуманістичне 
тлумачення Марксової теорії Лукача. Відновлення „аутентичного максизму” учасниками 
групи „Праксіс”. „Філософія надії” Е.Блоха. Вчення Л.Альтюсера. Франкфуртська школа. 
Критична теорія суспільства Горкгаймера та Адорно. Відновлення „аутентичного 
марксизму” учасниками групи „Праксіс”. 
 
Н.Е. 2.2. Фройдомарксизм Г.Маркузе 

Принцип задоволення і принцип реальності. Відчужена праця і організація 
інстинктів деструктивності. Походження репресивної цивілізації. Формування 
нерепресивної культури. Лібідозна мораль. Ревізія Маркузе фройдівської концепції 
структури підсвідомого. Походження репресивної цивілізації. Цивілізація і необхідність 
сублімації.  

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Арон Р. Мнимый марксизм. – М.: Прогресс, 1993. – 384 с. 
2. Афанасьев В.Г. Основы философских знаний. – М.: Мысль, 1976. – 335 с. 
3. Бердяев Н. Самосознание. – М.: Дэм, 1990. – 336 с. 
4. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії. – К.: Либідь, 2001. 
5. Габермас Ю. Філософський дискурс Модерну. – К.: Четверта хвиля, 2001. – 424 с. 
6. Дерріда Ж. Привиди Маркса. – Харків: Око, 2000. – 272 с. 
7. Иванов А.В., Миронов В.В. Университетские лекции по метафизике. – М.: 

Современные тетради, 2004. 
8. Камю А. Миф о Сизифе; Бунтарь. – Минск: Попурри, 2000. 
9. Леш С. Соціологія постмодернізму. – Львів: Кальварія, 2003. – 344 с.  
10. Лукач Д. Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества. – М.: Наука, 

1987. – 615 с. 
11. Маркузе Г. Одномерный человек. – М.: Relf-Book, 1994. – 342 с. 
12. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. – М.: АСТ, Ермак, 2003. – 312 с. 
13. Плеханов Г. В. Избранные философские произведения. Т. 3. – М., 1957. 
14. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Т.2. Спалах пророцтва: Гегель, Маркс 

та послідовники. – К.: Основи, 1994. 
15. Рюс Ж. Поступ сучасних ідей. Панорама новітньої науки. – К.: Основи, 1998. 
16. Социальная философия Франкфуртской школы (Критические очерки). – М.: Мысль; 

Прага, Свобода, 1975. – 359 с. 
17. Хорхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика просвещения: Философские фрагменты – М.: 

Медиум, 1997. – 311 с. 
18. Энгельс Ф. Диалектика природы. – М.; Политиздат, 1987. – 349 с.  
19. Янарас Х. Нерозривна філософія: Нариси вступу до філософії. – К.: Основи, 2000. 

 
ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИКИ 

Шифр дисципліни – 7.030101/00/2.2.3 
Курс – 5; семестр – 9; усього годин – 108; на тиждень – 2 год., (л/с) 3 кредити. 
Вибіркова. 
Попередні умови: 6.030101/00/Г1.8. 

Мета викладання дисципліни: подати комплексне уявлення про сучасну 
гуманітарну та українську державотворчу перспективу: основні теоретичні підходи, 
методологічні принципи, філософсько-політичні рефлексії, дискурсивні практики та 
експериментальний практико-дослідницький аналіз. 



Завдання вивчення дисципліни: виявити контекст основних філософсько-
політичних традицій; окреслити основні проблемні питання філософсько-політичних 
досліджень; розглянути основні політично-ідеологічні парадигми сучасності та показати 
їх взаємозв’язок із загально світоглядними та філософськими проблемами; проаналізувати 
філософсько-політичну проблематику в контексті процесів державотворення; виробити 
світоглядно-політичні орієнтири, спрямовані на визначення кожної людини, її 
антропологічної та онтологічної цінності в контексті політичних процесів; застосовувати в 
рамках практичних завдань класичних та сучасних методів науково-філософського 
пізнання – дедукції, індукції, діалектики, феноменології, психоаналізу, герменевтики 
тощо; осмислити історичний розвиток суспільства та визначальних тенденцій його 
сучасного поступу; самоутвердити себе як особистості та фахівця на засадах пріоритету 
прав людини в сучасному громадянському суспільстві; застосовувати форм та способів 
філософського дискурсу для обґрунтування власного світогляду (переконання). 

В результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 
знати: різноманітні форми політичної діяльності; співвідношення істини і похибок, 

знання і віри; особливості функціонування політичної складової знання у попередні 
історичні епохи і в сучасному суспільстві; системи релігійних, моральних і 
інтелектуальних цінностей, їх значення в історії людства і в різних культурних традиціях; 
діалектику формування політичної діяльності особистості, її свободи і відповідальності; 
своєрідність інтелектуального, морального і естетичного досвіду різних історичних епох; 
знати структуру, форми, методи наукового пізнання в їхньому історичному розвитку, 
сучасні філософські моделі політичного існування; філософські концепції політики, про 
роль свідомості і самосвідомості в політичній діяльності; основні аспекти вивчення 
проблеми політичної онтології; проблему єдиного і множинного в політичних процесах; 
основні складові політичного буття; 

розуміти роль філософії у розвитку політики, , розуміти смисл співвідношення 
індивідуального та загального в політичній діяльності, суть традиції філософського 
осмислення політичного процесу, дискусії про характер змін, які відбуваються з людиною 
і людством на рубежі третього тисячоліття; 

уміти: осмислювати історичний розвиток суспільства та визначальні тенденції його 
сучасного поступу; самоутверджувати себе як особистості та фахівця на засадах 
пріоритету прав людини в сучасному громадянському суспільстві; розглядати соціальні і 
етичні проблеми в процесі політичної діяльності; розрізняти історичні типи політичної 
діяльності; володіти методикою наукового аналізу в контексті філософсько-світоглядного, 
ціннісно-смислового визначення; виділити основні риси філософії політики; розглянути 
Україну у сфері політико-філософських ідей; орієнтуватися у вчення філософів різних 
епох; порівнювати вчення різних представників; визначати особливості людського 
ставлення до політичної діяльності; класифікувати ставлення людини до політики і 
філософії політики; визначати основні онтологічні проблеми у взаємозв’язку із 
політичними процесами та явищами; аргументовано демонструвати  можливість 
існування чи не існування гармонійного розвитку у політичній діяльності. 

Викладацький склад: Козменко максим Володимирович – асистент кафедри 
філософії 

Методи навчання: лекційні заняття; семінарські заняття; самостійну роботу 
студентів; індивідуальні та групові консультації, додаткові види роботи студентів: 
написання та захист реферату, здійснення науково-пошукової роботи, виконання 
практичних завдань, виконання додаткового практичного завдання. 

Методи оцінювання: Поточне: на семінарських заняттях викладач оцінює 
виступи студентів з доповідями з питань винесених на порядок денний, доповнення до 
основних доповідей, задані питання доповідачам, участь студентів у дискусійному 
обговоренні актуальних проблем даної теми, захист рефератів, науково-пошукових робіт, 
твори-роздуми студентів, критичний аналіз прочитаних першоджерел, відповіді на 



додаткові практичні завдання та тестові завдання, які студенти розв’язують на кожному 
семінарському занятті з теми семінару. Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І: 

ФІЛОСОФІЯ І ПОЛІТИКА. ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИКИ – 
СВІТОГЛЯДНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІДЕЙ 

 
Н.Е. 1.1. Філософія політики – світоглядне обґрунтування політичних ідей 

Філософія і політика: взаємозв’язок, взаємовплив та розвиток. Політика як сфера 
виявлення філософії. Гуманістичний смисл взаємодії суспільства, політичної особи та 
політики. Політика як стратегія життя та сенс діяльності. Філософія як інструмент 
політики. Україна в сфері політико-філософських ідей. Філософія політики – унікальна 
спроба дослідити політику та її творця. Філософська складова політики. Філософсько-
світоглядні засади осмислення політичної реальності. Відносна самостійність політики. 
Об’єктивні засади політики. 

 
Н.Е. 1.2. Історія філософії політики. Основні етапи. Підґрунтя основних світових 
політичних ідеологій 

Становлення філософії політики. Значення даного виду знання для розвитку науки, 
політики, політичної діяльності.  Зміна парадигми і контексті зміни часових епох. Основні 
етапи становлення філософсько-політичної думки. Філософсько-політичні ідеї 
українських філософів. Огляд основних політичних ідеологій. Аналіз. Порівняння. 
Міфологічні уявлення як зародкова форма вираження філософсько-політичних ідей. 
Політична думка Стародавньої Греці та Риму. Філософьско-політчина думка 
Середньовіччя. Філософсько-політичні вчерря доби Відродження та Просвітництва. 
Доктрини 18-19 століть. Критично-утопічний соціалізм та комунізм. Особливості 
російської філософсько-політичної думки. Стародавні ідеї філософсько-політичного 
характеру. Ідеї Г.Сковороди. Вчення Кирило-Мефодіїівського товариства. Переконання 
Т.Шевченка, М.Драгоманова, І.Франка. Філософсько-політична доктрина 
М.Грушевського, В.Винниченка. Філософсько-політичні розвідки В. Липинського та 
Д.Донцова 
 
Н.Е. 1.3. Політична онтологія. Основні онтологічна парадигми та їх взаємозв’язок із 
сферою політичного буття 

Визначення основних онтологічних проблем у взаємозв’язку із політичними 
процесами та явищами. Проблема Єдиного і множинного в політичних процесах. 
Гармонія політичних структур та суспільних відносин. Методологічно-праксеологічні 
аспекти політичних онтологічних систем. Сутність політики і світу політичного. Світ 
політичного та його буття. Політика як мистецтво можливого. Сутнісні ознаки політичної 
діяльності. Джерела та реалізація політичної влади у суспільному житті. 
 
Н.Е. 1.4. Політична антропологія 

Людина політична. Різноманітність підходів до суті “політичної людини”. Смисли 
політичної діяльності. Політика як творчість. Людське в політичних процесах, Вплив 
людини на формування політичної думки. Людина як частина політичного процесу, 
політичної маси. Воля до влади. Харизма. Рівність і єдність, підкорення інтересів 
політичній еліті. Людина як політична істота. Суспільство-політика-людина. Людський 



вимір політики. Мораль і етика в політичній діяльності. Діалектика політики і моралі. 
Історичні стаді розв’язання проблеми. Політика як спосіб життєдіяльності людини. 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2: 
АКСІО-ГНОСЕОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФІЛОСОФІЇ 

ПОЛІТИКИ 
 
Н.Е. 2.1. Політична аксіологія. Цінність влади 

Влада як функція соціуму: професійний розподіл та його зміни. Парадигма 
служіння та підкорення. Суб’єкт-об’єктні проблеми влади. Психо-соціальний аспект 
влади. Етика і політика. Головні цінності політики та людини політичної. Роль політичних 
цінностей та їх легітимізація. Особистий та масовий та суспільний егоїзм. Відношення 
ідеалу і реальності.  Влада як функція соціуму. Суб’єкт-об’єктні проблеми політики. 
Етика та політика, егоїзм та альтруїзм в системі політичних цінностей. Політична 
структура та її зв’язок з ціннісною орієнтацією соціуму. Аксіологія влади та політичної 
діяльності. Особливості аксіології в Україні. 
 
Н.Е. 2.2. Гносеологія у філософії політики. Закони і категорії філософії політики 

Види знання та політика. Політичне та філософське у знанні. Суб’єкт та об’єкт 
пізнання у політиці. Пізнання та політична практика. Політика та істина. Істинна політика. 
Інтелектуально-чуттєвий аспект політичної діяльності. Творчість в політиці. Емпіричний 
та теоретичний рівні. Можливість, дійсність, імовірність в політиці. Політична 
необхідність і випадковість. Частина і ціле. Політичні суперечності та гармонія в політиці. 
Системність. Якість, кількість, міра в політиці. Політична гносеологія та політична 
епістемологія. Закономірності політичного буття людей як предмет теорії політичного 
пізнання. Свідоме та стихійне у політичних законах. Використання об’єктивних законів 
суспільно-політичного життя: можливості та межі. 
 
Н.Е. 2.3. Політична свідомість 

Структура політичної свідомості. Типи політичної свідомості. Ідеологія та суспільна 
психологія. Активність ідеології. Ідеологія та істина. Ідеологія та наука. Структура 
політичної ідеології. Різновиди сучасних політичних ідеологій. 
 
Н.Е. 2.4. Філософія політики як  методологія політичного пізнання 

Теорія та методологія політичного пізнання. Методологія політики та теорія 
політичної дійсності. Структура сучасної методології політики. Розширення сфери дії 
методології політики. Філософія політики та методологія політичного пізнання: загальна 
характеристика співвідношення. Методологія політики та теорія політичної дійсності. 
Особливості реалізації методологічної функції філософії політики 
 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 
1. Богданов Е. Н., Зазыкин В. Г. Психологические основы “паблик рилейшнз”. — СПб.: 

Питер, 2003. 
2. Варій М. Й. Політико-психологічні передвиборні та виборчі технології. — К.: Ніка-

Центр, 2003. 
3. Гаджиев К. С. Политическая философия. — М.: Экономика, 1999. 
4. Гаєвський Б. А. Філософія політики. — К.: Вища шк., 2005. 
5. Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. — К.: Лібра, 1999. 
6. Исаев И. А. Власть и закон в контексте иррационального: Очерки по философии 

политики и права. — М.: Юристъ, 2006. 
7. Калініченко М. Влада громадянського суспільства. — Суми: Універ. кн., 2006. 
8. Кирилюк Ф. М. Політологія Нової доби: Посібник. — К.: Вид. центр “Академія”, 2003. 



9. Кирилюк Ф. М. Політологія Ренесансу: Навч. посіб. — К.: Знання, 2000. 
10. Кирилюк Ф. М. Політологія середньовіччя: Навч. посіб. — К.:Тов-во “Знання” 

України, 2000. 
11. Кирилюк Ф. М. Стародавня політологія: Навч. посіб. — К.: Знання України, 2000. 
12. Мадіссон В. В., Шахов В. А. Сучасна українська геополітика — К.:Либідь, 2003. 
13. Оболонский А. В. Мораль и право в политике и управлении — М.: ГУ ВШЭ, 2006. 
14. Панарин А. С. Философия политики — М.: Новая шк., 1996. 
15. Поппер К. Открытое общество и его враги: В 2 т. — К.: Ника-Центр, 2005. 
16. Порфімович О. Л. Імідж і влада. — К.: Дакор, 2007. 
17. Почепцов Г. Имиджмейкер. Паблик рилейшнз для политиков и 
18. Рубин В. А. Личность и власть в древнем Китае: Собр. тр. — М.: Издат. фирма 

“Восточная лит.” РАН, 1999. 
19. Толстоухов А.В Філософія політики: Підр./К.:Знання України, 2003.- 400 с. 
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і соціально-економічної підготовки 
Нормативні навчальні дисципліни 

 
ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА 

Шифр дисципліни – 7.030101/00/1.1.1 
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 54; на тиждень – 1 година; (л/пр.); 2 кредити. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: 6030101/00/2.08 

Мета викладання дисципліни: теоретична й практична підготовка студентів з 
питань організації захисту працюючих у народному господарстві; вивчення шляхів і 
способів підвищення організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт 
при ліквідації аварій, катастроф, наслідків стихійних лих і в осередках ураження, 
пов’язаних з дією зброї масового ураження. 

Завдання вивчення дисципліни: навчити оцінювати обстановку і відповідно 
діяти у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу та визначати засоби захисту 
населення і дітей; навчити основам організації і проведення рятувальних та інших 
невідкладних робіт при ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійних лих в осередках 
ураження; вивчити систему заходів цивільної оборони на об’єктах народного 
господарства в надзвичайних ситуаціях щодо змісту роботи невоєнізованих формувань і 
служб цивільної оборони; навчити майбутніх викладачів (учителів) діяти у надзвичайних 
ситуаціях; ознайомити з організацією, методикою підготовки і проведення занять з ЦО з 
населенням і учнями загальноосвітніх шкіл; ознайомити з організацією, методикою 
підготовки й проведення занять з цивільної оборони з населенням і учнями 
загальноосвітніх шкіл. 

В результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 
знати: характеристику осередків ураження, які виникають у надзвичайних умовах 

мирного та воєнного часу; способи  і засоби захисту населення від вражаючих факторів 
аварій, катастроф, стихійних лих і сучасної зброї масового ураження; порядок дій сил ЦО 
і населення  в умовах надзвичайних обставин; призначення і порядок роботи з приладами 
радіаційної і хімічної розвідки, дозиметричного контролю; методику прогнозування 
можливої радіаційної, хімічної (бактеріологічної), біологічної обстановки, яка може 
виникнути внаслідок стихійного лиха та аварії; основні стійкості роботи галузей 
сільського і лісового господарства в НС; основи організації і здійснення заходів щодо 
надання допомоги потерпілим і життєзабезпечення населення при виникненні НС; 

уміти: практично здійснювати заходи захисту населення від наслідків аварій, 
катастроф, стихійного лиха і застосування сучасної зброї масового ураження; оцінювати 



радіаційну, хімічну, біологічну обстановку й обстановку, яка може виникнути в результаті 
стихійного лиха та аварії; керувати підготовкою формувань і проведенням рятувальних та 
інших невідкладних робіт на об’єктах н/г відповідно до майбутньої спеціальності. 

Викладацький склад: Томусяк Тадеуш Леонтійович, доктор медичних наук, 
профессор кафедри медичної підготовки. 

Методи навчання: лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна 
робота студента. 

Методи оцінювання: Поточне: письмове визначення термінів і категорій; 
тестування; письмове домашнє завдання,  реферативні доповіді; усне опитування; 
фіксований виступ; контрольна робота; розв’язування задач, контрольні роботи 
Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 
 
Н.Е. 1.1. Цивільна оборона у сучасних умовах 
 Прискорення темпів науково-технічного прогресу, використання складних 
технічних систем, збільшення ризику їхньої експлуатації, виникнення (можливості) 
надзвичайних ситуацій – реальна загроза для здоров’я й життя людей. Роль, місце і 
завдання ЦО у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу. Створення єдиної 
системи безпеки населення від промислових аварій, катастроф і стихійного лиха. Постійні 
комісії з надзвичайних ситуацій, їхня мета і завдання. 
 Загальні принципи організації цивільної оборони. Система ЦО. Організація і 
планування цивільної оборони об’єкта народного господарства. Сили і засоби цивільної 
оборони. 
 Формування цивільної оборони і порядок їх створення. Територіальні й об’єктивні 
формування, формування загального призначення і служб, спеціальні і спеціалізовані. 
Формування ЦО на радіаційно  і хімічно небезпечних об’єктах народного господарства. 
 
Н.Е. 1.2. Надзвичайні ситуації у мирний та воєнний час 
 Коротка характеристика стихійних лих, аварій, катастроф, можливих на території 
республіки (краю, області, міста), де знаходиться ВНЗ, їхні наслідки для населення й 
народного господарства. Первинні і вторинні фактори ураження. Характеристика вогнищ 
уражень і зон зараження (забруднення), що виникають у результаті надзвичайних ситуацій 
воєнного походження. Особливості радіоактивного забруднення місцевості й зараження 
повітря при аваріях на АЕС. Характеристика ураження людей і тварин, забруднення 
радіонуклідами с/г рослин, продовольства і води. Екологічні наслідки аварій, катастроф, 
стихійних лих, а також внаслідок застосування зброї масового ураження. 
 
Н.Е. 1.3. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях 
 Основні поняття і визначення. Оцінка радіаційної обстановки при аваріях на 
радіаційно небезпечних об’єктах і при застосуванні сучасних засобів ураження. 
 Оцінка хімічної обстановки при аваріях на хімічно-небезпечних об’єктах з 
витіканням сильнодіючих отруйних речовин, а також при застосуванні хімічної зброї. 
 Визначення меж і площ осередків ураження, характерних параметрів у зоні 
осередків. Визначення допустимої тривалості перебування людей на зараженій місцевості. 



 Прилади радіаційної і хімічної розвідки й дозиметричного контролю. Робота з 
ними. 
 Розробка і реалізація заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 
 Практичне розв’язання типових задач щодо оцінки обстановки: 
- приведення рівнів радіації до одного часу після ядерного вибуху; 
- визначення можливих доз опромінення при діях на місцевості, яка заражена 

радіоактивними речовинами; 
- визначення допустимої  тривалості перебування людей на зараженій місцевості; 
- визначення режимів захисту робітників, службовців і виробничої діяльності об’єкта 

народного господарства; 
- визначення ймовірних радіаційних втрат робітників, службовців, населення і 

особового складу формувань ЦО; 
- визначення меж осередку хімічного ураження, площі зон зараження типу ОРх (СДОР); 
- визначення глибини поширення зараженого повітря; 
- визначення стійкості ОР на місцевості і техніці; 
- визначення часу перебування людей в засобах захисту; 
- визначення ймовірних втрат робітників, службовців, населення й особового складу 

формування осередку хімічного ураження. 
 
Н.Е.1.4. Захист населення у надзвичайних ситуаціях 
 Основні принципи й способи захисту населення при аваріях, катастрофах, 
стихійних лихах та застосуванні засобів ураження, їхня стисла характеристика. 
 Особливості організації захисту дітей. Обов’язки дорослих щодо їхнього захисту. 
 Організація й засоби профілактики радіаційних і хімічних уражень. 
 Захист споруд цивільної оборони. Класифікація захисних споруд і вимоги до них. 
Порядок будівництва, накопичення й використання захисних споруд. 
 Системи життєзабезпечення захисних споруд. Організація укриття населення в 
захисних спорудах. Захист квартири (будинку) від проникнення радіоактивного пилу й 
небезпечних аерозолів. 
 Призначення  і класифікація ЗІЗ. Застосування засобів індивідуального захисту в 
надзвичайних ситуаціях. Застосування промислових протигазів для захисту від СДОР при 
аваріях на хімічно-небезпечних об’єктах. Використання медичних і найпростіших засобів 
індивідуального захисту (зволожених тканинних масок для захисту від парів СДОР, 
протипилових тканинних масок ПТМ – 1). 
 Засоби індивідуального захисту шкіри – табельні й найпростіші. 
 Дезактивація, дегазація, дезинфекція. Санітарна обробка людей. Профілактика 
радіаційних уражень. 
 Сутність евакуаційних заходів. Евакооргани та їх ні функції. Організація прийому 
евакуйованого населення, його розміщення, працевлаштування, забезпечення. 
 Порядок накопичення, зберігання й видачі засобів індивідуального захисту 
населення на об’єкті народного господарства. Організація забезпечення засобами 
індивідуального захисту робітників, службовців та інших категорій населення у мирний та 
воєнний час. 
 Основні засоби протирадіаційного, протихімічного, протибактеріологічного 
захисту населення. 
 Організація захисту населення при аваріях на хімічно-небезпечних об’єктах. 
Організація евакуації у загрозливий період. Дії населення за сигналами оповіщення штабу 
цивільної оборони. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 
ПРОФІЛЬНА ПІДГОТОВКА (ГУМАНІТАРНИЙ) 

 



Н.Е. 2.1. Організація навчання населення з ЦО. Методика підготовки й проведення 
занять з цивільної оборони 
 Навчання населення з ЦО. Цілі, завдання, форми й методи навчання. Система 
навчання. Матеріальне забезпечення занять. Особливості занять з різними категоріями 
населення. Методика підготовки і проведення занять. Підготовка керівника до заняття. 
Визначення мети, навчальних питань і порядок проведення заняття. Використання 
навчального майна і ТЗН і ході заняття. 
 Розробка студентами плану-конспекту для проведення занять з ЦО (відповідно до 
індивідуальних завдань, які передбачені програмою навчання населення). 
 
Н.Е. 2.2. Організація й проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та 
життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях 
 Мета, зміст і умови проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Сили і 
засоби, що залучаються для їхнього проведення. Умови успішного виконання рятувальних 
та інших невідкладних робіт. Зміст організації і проведення рятувальних  та інших 
невідкладних робіт у вогнищах ураження. Особливості організації і проведення 
рятувальних заходів в осередках комбінованого ураження. Послідовність проведення 
заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення в осередках 
ураження.з’ясування завдання, оцінка обстановки, прийняття рішення. Організація 
радіаційної розвідки, дозиметричного й хімічного контролю. Управління формуванням 
ЦО в ході робіт, взаємодія з сусідніми формуваннями. 
 Заміна формування ЦО і виведення його з осередку ураження. Організація 
спеціальних заходів щодо повторного проведення його в бойову готовність. Рапорт 
(донесення) про діяльність формування ЦО. 
 
Н.Е. 2.3. Дії викладачів і учнів у надзвичайних ситуаціях 
  Усвідомлення завдання, оцінка обстановки й прийняття рішення. Забезпечення 
засобами індивідуального захисту. Подання само- і взаємодопомоги. Перша медична 
допомога й надання її ураженим (на уроках, у походах та інше). 
 Організація евакуації учнів з осередку ураження. Організація життєзабезпечення 
дітей (учнів) у районі евакуації. 

 
Для засвоєння курсу пропонується такі джерел: 

16. Губський А.І. Цивільна оборона. - К., 1995. 
17. Демиденко Г.П. Захист об'єктів народного господарства від зброї масового 

ураження. -К., 1996. 
18. Загальні вимоги до розвитку і розміщення потенційно небезпечних виробництв з 

урахуванням ризику надзвичайних ситуацій техногенного походження, наукові 
керівники: член кореспондент НАН України СІ. Дорогунцов і генерал-лейтенант 
В.Ф. Гречанінов. - К.: НАН України, 1995. 

19. Методика прогнозування масштабів зараження сильнодіючими отруйними 
речовинами при аваріях (руйнуваннях) на хіміконебезпечних об'єктах і транспорті, 
Держгідромет СРСР.-М., 1991. 

20. Мігович Г.Г. Довідник з цивільної оборони. - К., 1999. 
21. Мігович Г.Г., Рябчук О.Г. Сильнодіючі отруйні речовини. - К., 1999. 
22. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. - Т. 1. - К., 1998. 
23. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. - Т. 2. - К., 1998. 
24. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ - 97). МОЗ України. - К., 1997. 
25. Положення "Про єдину державну систему запобігання та регулювання на НС 

техногенного та природного характеру", постанова КМУ № 1198 від 03.08.1998р. - 
К., 1998. 



26. Положення "Про Міністерство з надзвичайних ситуацій та захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи", Указ Президента України №1005/96. 

27. Положення "Про Цивільну оборону України", постанова КМУ, №299. - К., 1994. 
28. Про концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення 

надзвичайних ситуацій, Указ Президента України № 284/99. - К., 1999. 
29. Стеблюк М.І. Цивільна оборона: підручник. - 2-ге видан., перероблене і доповнене. 

- К.: Знання - Прес, 2003. - 455 с. 
30. Типове положення про Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій, постанова КМУ № 1594. - К., 1998. 

 
ВИЩА ОСВІТА І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС 

Шифр дисципліни – 7.030101/00/1.1.2 
Курс – 5; семестр – 10; всього годин – 36; на тиждень – 2 год.; (л/); 1 кредит. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: 

Мета викладання дисципліни: вивчення цього курсу студентами передбачає 
забезпечення теоретичної підготовленості до структурних змін та реформ, що проводяться 
в національній системі вищої освіти, спрямованих на забезпечення 
конкурентоспроможності та мобільності студентів, підвищення якості підготовки фахівців 
відповідно до Болонської декларації. 

Завдання вивчення дисципліни: засвоїти основні параметри Європейської 
кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ЕСТS), що функціонує на 
інституціональному, регіональному, національному та європейському рівнях, і є 
ключовою вимогою Болонської декларації 1999 року; ознайомити з законодавчо-
нормативними документами відповідно до цілей реформування національної системи 
вищої освіти; вивчити основні терміни, поняття системи ЕСТS; функції кредитно-
модульної системи; прийоми, способи та форми організації навчального процесу 
відповідно до принципів Болонської декларації; навчитися практично застосовувати 
набуті знання в навчально-виховному процесі; використовувати кращі здобутки 
європейської системи вищої освіти; застосовувати методи навчання і виховання в 
інститутах, академіях, університетах України та зарубіжних країн. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
 знати: поняття «вища освіта», загальні засади формування і функціонування 
системи вищої освіти та її інститути; хронологію та зміст подій з налагодження 
співробітництва України і ЄС; зміст основних документів Болонського процесу, 
механізми адаптації законодавства України до законодавства ЄС; забезпечення участі ЄС 
у національних дослідницьких програмах, входження освіти і науки України у 
європейське інформаційне та освітнє поле; основні засади науково-технічного 
співробітництва України та ЄС; специфіку функціонування системи вищої освіти у 
країнах Європи і Америки; основні підходи, завдання, принципи та етапи формування 
Зони європейської вищої освіти; характерні особливості ЕСТS, базові елементи системи; 
загальні умови користування ЕСТS, зобов'язання з боку навчального закладу; структуру 
кредитів ЕСТS, їх призначення, зв'язок з академічним навантаженням студента; 
особливості призначення і присвоєння кредитів ЕСТS; зміст і призначення шкали 
оцінювання ЕСТS. принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської системи 
перезарахування кредитів (ЕСТS) у вищу освіту України; заходи щодо запровадження 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних 
закладах ІІІ-IV рівнів акредитації; 

розуміти: 
уміти: аналізувати євроінтеграційні процеси України як чинник соціально-

економічного розвитку держави; аналізувати роль освіти в розвитку партнерства України 



з іншими державами; аналізувати сучасні принципи побудови та завдання вищої освіти у 
розвинених країнах: Великій Британії, Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі, Росії, Франції, 
США, Японії; здійснювати порівняльний аналіз систем вищої освіти у країнах Європи; 
характеризувати чинники євроінтеграції вищої освіти; аналізувати зміст та послідовність 
дій для досягнення цілей Болонського процесу; формувати зміст та структуру 
інформаційного пакету навчального закладу, факультету, навчальної дисципліни, 
змістового кредиту та ін.; - використовувати європейську систему «полегшеної шкали 
оцінювання» навчальних досягнень студента; визначати сумісність різних систем 
оцінювання зі шкалою ЕСТS. 

Викладацький склад: Руснак Іван Степанович – доктор педагогічних наук, 
професор кафедри педагогіки і методики початкового навчання. 

Методи навчання: лекції із застосуванням прозірок; робота в Інтернет; складання 
графічних схем, групові та індивідуальні консультації, семінарські та практичні заняття, 
самостійна робота студента, робота над ІНДЗ (проекти). 

Методи оцінювання: Поточне: поточне тестування; оцінка за проект; 
підсумковий письмовий тест. Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій; інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД); нормативні документи МОН 
України; ілюстративні матеріали щодо структури складових ЕСТS; методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І: 

ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТНЯ ІНТЕГРАЦІЯ 
 

Н.Е. 1.1. Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку 
держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами 

Європейський вибір України — невід'ємна складова її подальшого розвитку. 
Хронологія та коротка характеристика подій з налагодження співробітництва України і 
ЄС. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих 
інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства. 
Науково-технічне співробітництво України та ЄС. Входження освіти і науки України у 
європейське інформаційне та освітнє поле як вагомий чинник економічного, соціального, 
інтелектуального, інноваційно-технологічного та культурного розвитку. 
 
Н.Е. 1.2. Системи вищої освіти у країнах Європи і Америки 

Формування системи вищої освіти Європейських країн. Сучасні принципи побудови 
та завдання вищої освіти у розвинених країнах. Доступ громадян до освіти. Заклади 
освіти. Ступеневість освіти. Кваліфікації. Організація навчання, академічний рік і 
екзамени. Методи і засоби навчання. Навчання студентів-іноземців. 
 
Н.Е. 1.3. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн 
Європи. Документи Болонського процесу 

Євроінтеграція як соціально-економічний процес. Чинники євроінтеграції вищої 
освіти. Хронологія подій Болонського процесу. Залучення європейських держав у 
Болонський процес. Основні документи Болонського процесу: Спільна декларація про 
гармонізацію архітектури, європейської системи вищої освіти чотирьох міністрів, що 
презентують Великобританію, Німеччину, Італію і Францію (Сорбонна, 25травня 1998 р.); 
зона європейської вищої освіти: Спільна заява європейських міністрів освіти (Болонья, 18-
19 червня 1999 р.). Формування майбутнього. Конференція європейських вищих 
навчальних закладів і освітніх організацій (Саламанка, 29-30 березня 2001 р.). До зони 
європейської вищої освіти: Комюніке зустрічі європейських міністрів, відповідальних за 
вищу освіту (Прага, 18-19 травня 2001 р.). Створення загальноєвропейського простору 



вищої освіти: Комюніке Конференції Міністрів, відповідальних за Вищу освіту (Берлін, 
19-20 вересня 2003 р.). 
 
Н.Е. 1.4. Основні завдання, принципи та етапи формування зони європейської вищої 
освіти 

Гармонізація архітектури системи європейської вищої освіти як основне завдання 
Болонського процесу. Визначальні властивості європейської вищої освіти: якість, 
конкурентоспроможність вищих навчальних закладів Європи, взаємна довіра держав і 
вищих навчальних закладів, сумісність структури освіти та кваліфікацій на доступеневому 
і після ступеневому рівнях, мобільність студентів, привабливість освіти. Основні завдання 
та принципи створення зони Європейської вищої освіти (шість цілей Болонського 
процесу): уведення двоциклового навчання; запровадження кредитної системи; 
формування системи контролю якості освіти; розширення мобільності студентів і 
викладачів; забезпечення працевлаштування випускників та привабливості європейської 
системи освіти. Подальші дії для досягнення шести цілей Болонського процесу: прийняття 
системи легкозрозумілих і адекватних ступенів; прийняття системи двоциклової освіти 
(доступеневе і післяступеневе навчання); запровадження системи кредитів -- системи 
накопичення кредитів (ЕСТS) або інших сумісних з нею систем, які здатні забезпечити як 
диференційно-розрізнювальну, так і функції накопичення; сприяння мобільності студентів 
і викладачів (усунення перешкод вільному пересуванню студентів і викладачів); 
забезпечення високоякісних стандартів вищої освіти; сприяння європейському підходу до 
вищої освіти (запровадження програм, курсів, модулів із “європейським” змістом); 
навчання протягом усього життя; спільна праця вищих навчальних закладів і студентів як 
компетентних, активних і конструктивних партнерів у заснуванні та формуванні Зони 
європейської вищої освіти. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

АДАПТАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДО ВИМОГ БОЛОНСЬКОГО 
ПРОЦЕСУ 

 
Н.Е. 2.1. Європейська кредитно-трансферна та система накопичення – ЕСТS 

Характерні особливості ЕСТS. Базові елементи системи: інформація (стосовно 
навчальних програм і здобутків студентів), взаємна угода (між закладами-партнерами і 
студентом), використання кредитів ЕСТS (визначення навчального навантаження 
студентів). Основні документи ЕСТS: інформаційний пакет, навчальний контракт, перелік 
оцінок дисциплін. Загальні умови користування ЕСТS. Зобов'язання з боку навчального 
закладу. Кредити ЕСТS: структура, призначення, зв'язок з академічним навантаженням 
студента (години занять). Особливості призначення і присвоєння кредитів ЕСТS. 
Координатори ЕСТS: університетський координатор, факультетський координатор. Зміст 
та структура інформаційного пакету навчального закладу, факультету, навчальної 
дисципліни, змістового кредиту. Структура курсу з присвоєння ступенів (структурно-
логічна схема, навчальний план). Опис предмета курсу. Опис дисципліни курсу. Шкала 
оцінювання ЕСТS. Європейська система «полегшеної шкали оцінювання» навчальних 
досягнень студента. Сумісність різних систем оцінювання зі шкалою ЕСТS. 
 
Н.Е. 2.2. Принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської системи пере за 
рахування кредитів (ЕСТS) у вищу освіту України 

Узгодження і поєднання національних компонентів вищої освіти різних країн із 
вимогами Болонського процесу щодо створення Зони європейської вищої освіти. 
Тенденції розвитку вищої освіти України на сучасному етапі. Відмінність та подібність 
систем вищої освіти України і Європейських держав. Передумови входження вищої освіти 
України до Болонського процесу: адаптація законодавства, структурні зміни освіти, 



запровадження у систему вищої освіти Європейської кредитно-трансферної та 
акумулюючої системи (ЕСТS), проведення педагогічного експерименту щодо 
запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих 
навчальних закладах III - IV рівнів акредитації. Основні завдання для створення умов 
щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у 
навчальних закладах III-IV рівнів акредитації є: розроблення структурно-логічних схем 
підготовки фахівців за усіма напрямами та спеціальностями; запровадження модульної 
системи організації навчального процесу, системи тестування та рейтингового оцінювання 
знань студентів; організація навчального процесу на базі програм навчання, які 
формуються як набір залікових кредитів; введення граничного терміну навчання за 
програмою навчання, включаючи граничний термін бюджетного фінансування; створення 
нового покоління галузевих стандартів вищої освіти; розроблення індивідуальних графіків 
навчального процесу з урахуванням особливостей кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу; зарахування на навчання до вищого навчального закладу 
тільки за напрямами підготовки; вдосконалення наявного та створення нового навчально-
методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення навчання в умовах 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу; формування програм 
навчання усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів на основі освітньо-кваліфікаційних 
характеристик випускників та освітньо-професійних програм підготовки, які 
передбачають можливі зміни співвідношення обсягів кредитів освітньої та кваліфікаційної 
складових підготовки; введення інституту викладач і в-кураторі в індивідуальних програм 
навчання. 

 
Н.Е. 2.3. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального 
процесу (КМСОНП) у ВНЗ України 

Основні заходи з підготовки та програма проведення педагогічного експерименту 
щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у 
вищих навчальних закладах ІII-IV рівнів акредитації. Розроблення та експериментальна 
перевірка технології застосування елементів Європейської кредитно-трансферної та 
акумулюючої системи (ЕСТS) в системі вищої освіти України та створення сучасної 
системи управління якістю освітньої діяльності суб'єктів навчального процесу. 
Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах України в кредитно-
модульній системі підготовки фахівців. Поняття про кредитно-модульну систему 
організації навчального процесу як модель організації навчального процесу; заліковий 
кредит як одиницю виміру навчального навантаження; модуль як задокументовану 
завершену частину освітньо-професійної програми; змістовий модуль як систему 
поєднаних навчальних елементів, відповідних певному навчальному об'єктові. Структура і 
вимоги до складання основних компонентів КМСОНП: інформаційний пакет; договір про 
навчання між студентом і вищим навчальним закладом; академічна довідка. Формування 
та реалізація індивідуального навчального плану студента. Контроль за індивідуальним 
навчальним планом студента. Форми організації навчання в умовах КМСОНП. 
Організаційно-методичне забезпечення КМСОНП. Контроль успішності студента та 
шкала оцінювання навчальних досягнень студента. Державна атестація студентів. 
Нормування навчального навантаження студента і викладача. Особливості переведення, 
відрахування, поновлення студентів та переривання їхнього навчання. Стипендіальне 
забезпечення студентів. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Barblan A. The Sorbonne Declaration - Follow-Up and Implications: A Personal View. -
Geneva: AEU/CRE, 1999. {Сорбонська декларація – реалізація і значення: особистий 
погляд. 



2. From Bologna to Prague - Reform of Study Programmes and Structures in Germany. -Bonn, 
HRK, 2000. - 63 pp. {від Болоньї до Праги – реформа программ навчання і освітніх 
структур в Німеччині}. 

3. Harris Christopher. In the Shadow of Bologna / EAIE Forum, 2000. -Special Edition. -P.22-
24. {Під знаком Болоньї}. 

4. Haug Guy. The Follow-up Process to the Bologna Declaration / «From Bologna to Prague» - 
Reform of Study Programmes and Structures in Germany. -Bonn, HRK, 2000.-P.47-56 
{Процес виконання Болонської декларації}. 

5. Haug Guy. Trends and Issues in Learning Structures in Higher Education in Europe. -Bonn, 
HRK, 2000. - 77 p. {Перспективи і проблеми навчальних закладів вищої освіти 
Європи}. 

6. News of the Recognition Field: Background Information for the ACE Track. 13th Annual 
Conference of the European Association for International Education (EAIE) 5 to 8 
December, 2001, Tampere, Finland. -Riga: EAIE+Latvian ENIC/NARIC, 2001. -60 pp. 
{Новини в галузі визнання: базова інформація для семінарів, які проводить АСЕ в 
межах 13-ої щорічної конференції Європейської асоціації міжнародної освіти 5-8 
грудня 2001р. в Тампере, Фінляндія}. 

7. Pedrosa J. Notes concerning the preparation of the Bologna meeting (Sorbonne Declaration). 
- Aveiro: 1999. {Нотатки з приводу підготовки Булонської зустрічі (Copбoнська 
деклараціяi)}. 

8. Prodi, R. Idea dell' Europa. -Rome: II Mulino, 1999. {Європейська ідея}. 
9. Quality Assessment and Quality Development in German Universities with Particular 

Reference to the Assessment of Teaching. -Bonn, HRK, 2000. -41 pp. (Оцінка розвитку 
якості в німецьких університетах з особливим поглядом на рівень викладання}. 

10. Recognition Issues in the Bologna Process: Final Report of the Working Party on 
Recognition Issues in the Bologna Process / News of the Recognition Field: Background 
Information for the ACE Track, 13th Annual Conference of the European Association for 
International Education (EAIE) 5 to 8 December, 2001, Tampere, Finland. -Riga: 
EAIE+Latvian ENIC/NARIC, 2001. -60 pp. (Визнання, що витікає із болонського 
процесу: заключний звіт Робочої групи з процедури визнання документів про освіту за 
принципами Болонського процесу}. 

11. Trends in Learning Structures in Higher Education (II): Follow-up Report prepared for the 
Salamanca and Prague Conferences of March/May 2001. - Helsinki: National Board of 
Education, 2001. - 63 pp. {Перспективи навчальних закладів вищої освіти (ІІ): 
повідомлення, підготовлене до конференції в Сала манці і Празі у березні /травні 2001 
року}. 

12. Болонський процес у фактах і документах/ Упорядники Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., 
Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І.. Київ - Тернопіль: Вид-во ТДПУ 
ім.В.Гнат.ка, 2003. - 52 с. (www.tspu.edu.uа). 

13. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження 
в Європейський простір вищої освіти. - К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2003. - 
200 с. 

14. Матеріали науково-практичного семінару „Кредитно-модульна система підготовки 
фахівців у контексті Болонської декларації”. Львів, 21-23 листопада 2003. - Львів: 
«Львівська політехніка». -111с. 

15. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу 
(документи і матеріали 2003-2004 рр.у)/ За ред.В.Г.Кременя, авт. кол: Степко М.Ф., 
Болюбаш Я. Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І. - Київ -Тернопіль: Вид-во 
ТДПУ, 2004. - 147 с. (www.tspu.edu.uа). 

 
ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Шифр дисципліни – 8.030102/00/1.1.3 
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Курс – 5, семестр – 9, всього годин – 108, на тиждень – 2 год., (л.), 4 кредити. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: 6.030102/00/3.12, 6.030102/00/3.13 

Мета викладання дисципліни: теоретична підготовка студентів до професійно–
педагогічної діяльності у вищій школі, формування інтересу та готовності до 
самостійного пізнання проблем дидактики, теорії та методики професійної освіти, історії 
розвитку освіти шляхом опанування засад загальної методології педагогічного знання, а 
також ознайомлення студентів з психологічними особливостями навчального процесу у 
вищій школі, озброєння сучасними психологічними технологіями та методами організації 
творчого пошуку; знайомлення студентів із концептуальними засадами Болонського 
процесу у вищій школі; вивчення реформування зарубіжної вищої освіти і системи 
національної освіти України, специфіка організації навчально–виховного процесу у вищій 
школі, функціональна структура професійно–педагогічної взаємної діяльності і 
комунікативних стратегій між особистісного спілкування викладачів і студентів, сучасні 
підходи до управління навчально–пізнавальною і самоосвітньою діяльністю, практичне 
впровадження у своєму власному досвіді методів активного навчання і засобів 
професійного самовиховання та само менеджменту; психологічних основ діяльності 
основних підрозділів ВШ, форм та методів організації і роботи психологічної служби 
ВНЗ; психологічний зміст навчальної та пізнавальної діяльності студентів; методів та 
форм мотивації самостійної наукової роботи студентів; основних компонентів структури 
особистості студента, його ціннісно–мотиваційну систему. 

Завдання вивчення дисципліни: виробити у студентів уміння організації 
навчально–виховного процесу у вищій школі, розвитку творчої особистості студентів як 
викладачів вищої школи та педагогів–дослідників, що реалізовуватимуть і 
розроблятимуть інноваційні методи та технології навчання й виховання майбутніх 
спеціалістів на основі опанування сучасних концепцій освіти й переосмислення досягнень 
передового педагогічного досвіду. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
 знати: специфіку педагогіки та психології вищої школи як науки та галузі 
професійної діяльності; понятійно-категоріальний апарат інтегрованого навчального 
курсу; принципи, методи, форми організації педагогічного процесу та науково-
педагогічної діяльності у ВНЗ; сучасний стан і перспективи розвитку системи вищої 
освіти в Україні; специфіку застосування новітніх технологій навчання у вищій школі; 
особливості управлінської діяльності у ВНЗ; психологічні закономірності психолого-
педагогічних умов ефективності організації процесу навчання і виховання у вищій школі; 
психолого-педагогічні основи діяльності основних підрозділів вищого навчального 
закладу; форм та методів організації навчально-виховної роботи у вищій школі України в 
контексті вимог Європейського освітнього простору, основних методів профорієнтації 
студентів; психолого-педагогічний зміст навчальної та пізнавальної діяльності студентів, 
методів і форм активізації самостійного наукового пошуку студентів; психолого-
педагогічні характеристи педагогічної майстерності викладача; вікові особливості 
студентського віку, основні компоненти структури особистості студента, його ціннісно-
мотиваційну систему, будову та закономірності формування і прояву Я-концепції 
студента; особистісних якостей викладача ВНЗ і професійних вимог до нього; 

розуміти: 
уміти: проектувати елементи навчального процесу, зокрема навчальну програму, 

лекцію, тести тощо та оцінювати якість навчального процесу; організовувати навчальну 
діяльність студентів, активізувати їх самостійну роботу та наукову творчість; готувати, 
організовувати й проводити на високому рівні лекції, практичні та семінарські заняття, 
застосовувати сучасні освітні технології, добирати оптимальні форми та методи 
педагогічної діяльності, керувати процесом особистісного розвитку студентів, 
стимулювати самостійну роботу студентів; забезпечувати управління ВНЗ; 



використовувати педагогічний досвід зарубіжних вищих навчальних закладів; 
організовувати виховну роботу зі студентами; здійснювати саморозвиток, самоосвіту, 
самовиховання, самоорганізацію; аналізувати сучасний стан і головні тенденції розвитку 
освіти в Україні і за рубежем, шляхи інтеграції системи вітчизняної освіти в європейську і 
світову освітню систему. 

Викладацький склад: Іванчук Марія Георгіївна – доктор психологічних наук, 
профессор кафедри педагогіки та методики початкового навчання. 

Методи навчання: лекції, самостійна робота студента, групові та індивідуальні 
консультації, робота над ІНДЗ. 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, усні відповіді, оцінка за ІНДЗ. 
Підсумкове: іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій; інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД); нормативні документи МОН 
України; ілюстративні матеріали щодо структури складових ЕСТS; методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни: 

 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
 

Н.Е. 1.1.Педагогіка вищої школи як наука 
Предмет педагогіки вищої школи. Основні категорії педагогіки вищої школи. Місце 

педагогіки вищої школи в системі педагогічних наук. Зв'язок педагогіки вищої школи з 
іншими науками. Основи наукового педагогічного дослідження. Методологія і принципи 
організації наукового дослідження. Логіка педагогічного дослідження. Методи наукового 
педагогічного дослідження.  
 
Н.Е. 1.2. Система вищої освіти в Україні 

Структура вищої освіти в Україні. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні вищої 
освіти. Документи про вищу освіту. Рівні акредитації та типи вищих навчальних закладів. 
Принципи побудови системи вищої освіти в Україні. Перспективи розвитку вищої освіти 
України в рамках Болонського процесу. Болонський процес як засіб інтеграції і 
демократизації вищої освіти. Кредитно-модульна система організації навчального процесу 
у вищих навчальних закладах України. Управління вищою освітою в Україні.  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 
Н.Е. 2.1.Теоретичні основи процесу навчання у вищій школі 

Сутність і структура процесу навчання у вищій школі. Основні ланки процесу 
навчання та їх характеристика. Функції навчання. Дидактика як галузь педагогіки вищої 
школи. Закономірності дидактики вищої школи. Характеристика принципів дидактики 
вищої школи. Структура діяльності суб’єктів навчального процесу.  
 
Н.Е. 2.2. 3міст освіти у вищій школі та способи його реалізації 

Зміст освіти у вищій школі. Поняття про зміст освіти у вищій школі. Характеристика 
навчальних планів, програм і підручників для вищої школи. Методи і засоби навчання у 
вищій школі. Особливості використання загальних методів навчання у вищій школі. 
Характеристика методів навчання за Ю.К.Бабанським. Засоби навчання у вищій школі.  
 
Н.Е. 2.3. Форми організації навчання у вищій школі 



Характеристика основних форм організації навчання у вищій школі. Лекції, їх види, 
методика підготовки і проведення. Семінарські заняття, їх види, методика підготовки і 
проведення. Лабораторні та практичні заняття, методика їх підготовки і проведення. 
Факультативи, спецкурси та спецсемінари, методика їх підготовки і проведення. 
Самостійна робота студентів. Навчальна і виробнича практика у професійній підготовці 
фахівців.  
 
Н.Е. 2.4. Сучасні технології навчання у вищій школі 

Поняття про педагогічні технології. Проблемне навчання у вищій колі. Використання 
ділових та рольових ігор у навчальному процесі ВНЗ. Кредитно-модульна (рейтингова) 
система навчання у вищій школі. Інформаційні технології навчання у ВНЗ.  
 
Н.Е. 2.5. Контроль і оцінювання знань, умінь та навичок студентів 

Функції контролю знань, умінь і навичок студентів. Вимоги до організації контролю. 
Види контролю. Міжсесійний контроль. Підсумковий контроль. Методи контролю. Усний 
контроль. Письмовий контроль. Тестовий контроль. Програмований контроль. Практична 
перевірка. Методи самоконтролю і самооцінки. Форми контролю знань, умінь і навичок 
студентів. Індивідуальна перевірка успішності студентів. Фронтальна перевірка. 
Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів. Об'єкти 
оцінювання. Критерії і норми оцінювання успішності студентів. Рейтингова система 
оцінювання знань.  
 
Н.Е. 2.6. Виховна робота зі студентською молоддю 

Суть процесу виховання. Поняття процесу виховання. Основні завдання виховання 
студентської молоді. Етапи процесу виховання. Закономірності і принципи виховання. 
Основні напрями змісту виховання студентської молоді. Моральне виховання студентів. 
Правове виховання студентів. Екологічне виховання студентів. Естетичне виховання 
студентів. Фізичне виховання студентів. Шляхи реалізації змісту виховання студентів. 
Форми виховної роботи у ВНЗ. Методика виховної роботи куратора в академічній групі.  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3: 

УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ШКОЛОЮ 
 
Н.Е. 3.1. Управління навчально-виховним процесом вищого навчального закладу 

Вищий навчальний заклад. Структура вищого навчального закладу та планування 
його діяльності. Управління навчально-виховним процесом у ВНЗ. Органи громадського 
самоврядування у вищих навчальних закладах. Студентське самоврядування у ВНЗ.  

 
МОДУЛЬ «ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ» 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ  

ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТСЬКОГО ВІКУ 
 
Н.Е. 1.1. Психологія вищої школи як наука: предмет, завдання та методи 
психологічних досліджень.  

Психологія вищої школи як галузь психологічної науки: предмет, завдання, зв’язок з 
іншими галузями психологічних знань. Принципи, методи та методики психологічних 
досліджень. Дослідницькі вміння викладача вищої школи. Виникнення психології вищої 
школи як нової галузі психологічних знань. Предмет, основні категорії та завдання 
психології вищої школи. Зв'язок психологи вищої школи з іншими галузями 
психологічних знань. Принципи, класифікація методів, та методик психологічного 
дослідження.  



 
Н.Е. 1.2 Загальна психологічна характеристика студентського віку та студентської 
групи  

Психологічна характеристика студентського віку як періоду пізньої юності або 
ранньої дорослості. Суперечливості та кризи студентського віку. Типологічні особливості 
сучасних студентів. Вищий навчальний заклад - один із провідних факторів соціалізації 
особистості студента як фахівця (адаптація, індивідуалізація, інтеграція)  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ І 
ВИХОВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ТА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-

ПРОФЕСІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ 
 
Н.Е. 2.1. Становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою 
у навчально-професійній діяльності  

Навчально-професійна діяльність як провідна, її ознаки. Професіоналізація 
особистості студента як новоутворення віку: а) професіоналізація пізнавальної сфери; 
б)формування мотиваційно-професійної спрямованості особистості; в) розвиток «Я-
концепції» як показника професійного зростання; г) формування професійних здібностей. 
Фахова компетентність як показник психологічної готовності студента до професійної 
діяльності. Роль самовиховання в професійному зростанні студента.  
 
Н.Е. 2.2. Психологічний аналіз учіння студентів 

Студент як суб'єкт власної навчально-професійної діяльності. Роль мотивації в 
навчально-професійній діяльності. Організація самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності студентів та розвиток їх творчого потенціалу як майбутніх фахівців. 
Психологічні передумови і показники успішності студентів у навчально-професійній 
діяльності, причини неуспішності і шляхи їх усунення.  
 
Н.Е. 2.3. Психологія виховання особистості студента як фахівця з вищою освітою 

Сучасні вимоги до особистості фахівця з вищою освітою та мета, зміст, завдання 
виховання студентів. Психологічні механізми формування якостей особистості та аналіз 
відповідних функцій виховання. Основні напрями реалізації виховних функцій у вищому 
навчальному закладі та їх характеристика. 
 
Н.Е. 2.4. Психологічний аналіз функцій управління навчально-виховним процесом у 
вищій школі 

Освіта як система, характерні для неї особливості. Необхідність і об'єктивні 
можливості управління системою освіти. Психологічний аналіз функцій педагогічного 
управління.  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3: 

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВНЗ 
 
Н.Е. 3.1. Психологічна характеристика науково-педагогічної діяльності та 
особистості викладача вищої школи.  

Психологічний аналіз видів науково-педагогічної діяльності викладачів ВНЗ. 
Психолого-педагогічна структура діяльності викладача.  
 
Н.Е. 3.2. Психологія педагогічної комунікативної взаємодії викладача зі студентами 



Психологічна характеристика педагогічної взаємодії. Педагогічне спілкування як 
форма контактної взаємодії. Труднощі та бар'єри в професійно-педагогічному спілкуванні 
викладачів і студентів. Діалогічне спілкування, його психологічна характеристика.  
 
Н.Е. 3.3. Психологічний аналіз протиріч і конфліктів у педагогічній взаємодії, шляхи 
їх запобігання та вирішення.  

Протиріччя і конфлікти в педагогічній взаємодії та засоби їх регулювання. 
Психологічні передумови запобігання та шляхи вирішення педагогічного конфлікту.  

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. - К.: центр. Навчальної літератури, 
2003. – 316 с.  

2. Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі 
підготовки фахівців. - Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2004. - 48 с.  

3. Авдєєва І.М., Мельникова І.М. Інноваційні комунікативні технології в роботі 
куратора академгрупи. – К., 2007. – 304 с.  

4. Виховна робота зі студентською молоддю . Навч. посібник. – Одеса, 2006. – 288.  
5. Виховна робота зі студентською молоддю. – Концепція виховної роботи. - 

Тернопіль, 2001.  
6. Мороз В.Д. Сучасні проблеми управління вищою школою // Педагогіка і 

психологія. - 2002. - №3.  
7. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи К.: 2000, – 313с.  
8. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования М.: 2005. – 392 с.  
9. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи (Практикум), – К.: 2008, – 333 

с.  
10. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навч. посіб. за модульно-

рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. – К.: Центр 
навчальної літератури, 2005. – 396 с.  

11. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 486 с.  
12. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник /За ред. З.Н.Курлянд. – К.: Знання, 2005. – 

399 с.  
13. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. – К.: «Академвидав», 

2007. – 352 с.  
14. Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання. – К., 

1993.  
15. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К., 2005.  
16. Васьков Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід (Дидактичний аспект). - X.: 

Скорпіон, 2000. - 120 с.  
17. Болюбаш Я.Я. Положення про організацію навчального процесу у вищому 

навчальному закладі. - К., 1996  
 

Вибіркові навчальні дисципліни 
 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 
 

Шифр дисципліни – 7.030101/00/1.2.1 
Курс – 5; семестр – 10; усього годин – 36; на тиждень – 2 год., (л).; 1 кредит. 
Вибіркова. 
Попередні умови: 

Мета викладання дисципліни: дати студентам знання з основних сучасних 
постмодерністських вчень, розкрити їх актуальність та суперечливість в пошуках 
адекватних нинішнім соціокультурним реаліям світоглядного та методологічного 



контексту; формування свідомості студентів на засадах сучасних гуманістичних ідеалів, 
ліберально-демократичних цінностей, національно-патріотичних та громадянських 
пріоритетів; сприяти осмисленню студентами специфіки пошуку сучасної західної 
культурфілософської парадигми, яка би для них, майбутніх спеціалістів, розкривала 
медологічно-евристичний потенціал постмодерної перспективи сучасної філософської 
культури як важливого духовного чинника європейської самоідентифікації України. 

Завдання вивчення дисципліни: на базі класичних методів наукового-
філософського пізнання (дедукції, індукції, діалектики) та сучасних філософських методів 
(феноменології, психоаналізу, герменевтики тощо) оволодіння сучасними постмодерними 
способами філософського аналізу; формування себе як особистості та фахівця на засадах 
пріоритету прав людини в сучасному громадянському суспільстві, обґрунтування 
сучасних передових цінностей новітніми філософськими засобами; застосування форм та 
способів філософського дискурсу для обґрунтування власного світогляду (переконання), 
вміння застосування постмодерного дискурсу для аналізу соціокультурних явищ; 
забезпечення інтелектуального і соціального розвитку особистості шляхом навчання 
основам філософських, правових та економічних аспектів інтелектуальної власності; 
обґрунтування новітніх теоретико-методологічних підходів до аналізу економічної та 
правової природи видів та результатів інтелектуальної творчості (діяльності); дослідження 
сутності  та специфіки інтелектуального капіталу й інтелектуальної власності як 
визначальних економіко-правових категорій інформаційного суспільства; розкриття 
рушійних сил і напрямків розвитку інтелектуальної власності в умовах глобалізації різних 
сфер суспільного буття, а передусім його економічної царини; висвітлення ролі та 
значення інтелектуальної власності у формуванні національної інноваційної системи; 
дослідження проблем та перспектив розвитку інтелектуальної власності у контексті 
інноваційного поступу української економіки. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
 знати: основні поняття та категорії курсу “Інтелектуальна власність” і 
витлумачувати їхню сутність; економіко-правовий та філософський зміст, природу та 
структуру інтелектуальної власності; основну і додаткову літератур з курсу; 

розуміти: основні поняття та категорії курсу “Інтелектуальна власність”; природу 
та структуру інтелектуальної власності; у чому полягають сутність та специфіка 
економіко-правових відносин стосовно об’єктів патентного права, засобів індивідуалізації 
учасників цивільного обігу, товарів і послуг, авторського та суміжних прав; 

уміти: аналізувати джерельну базу у сфері інтелектуальної власності; оперувати 
основними поняттями та категоріями курсу “Інтелектуальна власність” і витлумачувати 
їхню сутність; розрізняти сутність та специфіку економіко-правових відносин стосовно 
об’єктів патентного права, засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів і 
послуг, авторського та суміжних прав; аналізувати передумови та стимули розвитку 
інтелектуальної власності як визначальної економіко-правової категорії інформаційного 
суспільства; знаходити точки зіткнення філософії з іншими науками та навчальними 
дисциплінами; аналізувати сучасні суспільні (духовно-культурні та морально-етичні 
тенденції) в контексті філософських дисциплін. 

Викладацький склад: Шкрібляк Микола Васильович – кандидат історичних наук, 
доцент кафедри релігієзнавства та теології. 

Методи навчання: лекції; групові та індивідуальні консультації; самостійне 
читання першоджерельної літератури, самостійна робота студента, робота над рефератом.. 

Методи оцінювання: Поточне: тестування, контрольні роботи, захист рефератів. 
Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

 



Змістовне наповнення: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: 

МІЖНАРОДНА ТА ВІТЧИЗНЯНА СИСТЕМИ ЗАХИСТУ 
 

Н.Е. 1.1. Інтелектуальна власність як філософська, правова та економічна категорія. 
Еволюція інтелектуальної власності 

Результат інтелектуальної праці як об'єкт власності. Відміна між матеріальними і 
нематеріальними об'єктами власності. Поняття права інтелектуальної власності, 
виключного права, особисті немайнові і майнові права на об'єкти права інтелектуальної 
власності. Матеріальна складова інтелектуальної власності (майнове право). Авторське 
(особисте) немайнове право інтелектуальної власності. Визначення і поняття об'єктів 
права інтелектуальної власності. Визначення об'єктів права інтелектуальної власності у 
відповідності до Стокгольмської (1967 р.) Конвенції. Визначення об'єктів промислової 
власності у відповідності до Паризької Конвенції по охороні промислової власності (1883 
р). Поняття об'єктів авторського права і суміжних прав. Еволюція промислової власності. 
"Відкрита Грамота" в Англії як перший охоронний документ на об'єкти промислової 
власності. Справа суконщиків із Іспвіча та її наслідки. Статут про монополії (1628 р.). 
Історія товарних знаків. "Тавро" як праобраз товарного знаку. Роль товарного знаку. 
Еволюція авторського права і суміжник прав. Поява книгодрукарства як імпульс до 
захисту авторських прав. Статут королеви Анни. Особливості французької системи 
авторського права. Роль філософської думки Германії в формуванні морального права 
інтелектуальної власності. Еволюція інтелектуальної власності в Україні. Стан охорони 
об'єктів інтелектуальної власності за радянські часи і пострадянський період. 

 
Н.Е. 1.2. Об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності 

Об’єкти і суб’єкти авторського права і суміжних прав. Об’єкти охорони 
авторського права. Об’єкти інтелектуальної власності, що не охороняються авторським 
правом. Об’єкти охорони суміжним правом. Суб’єкти авторського права і суміжних прав. 
Інфраструктура для реалізації авторських прав. Організації колективного управління 
авторськими правами. Об’єкти права права промислової власності. Поняття та ознаки 
винаходу. Об’єкти винаходу. Об’єкти, що не визнаються винаходом. Поняття та ознаки 
корисної моделі. Поняття та ознаки промислового зразка. Засоби індивідуалізації 
суб’єктів підприємницької діяльності: знаки для товарів та послуг, фірмові найменування, 
зазначення походження товарів. Поняття і види знаків для товарів і послуг. Поняття і види 
зазначення походження товарів. Поняття права на фірмові найменуванняю. Нетрадиційні 
об’єкти інтелектуальної власності. Поняття і ознаки нетрадиційних об’єктів права 
промислової власності: топографій інтегральних мікросхем; сортів рослин; комерційної 
таємниці. Захист від недобросовісної конкуренції. Суб’єкти права промислової власності. 
Представники у справах інтелектуальної власності. 

 
Н.Е. 1.3. Міжнародна система охорони інтелектуальнох власності 

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Головна мета ВОІВ. 
Структура ВОІВ. Членство в ВОІВ. Союзи та договори, адміністративні функції які 
виконує ВОІВ. Участь України в роботі ВОІВ. Значення міжнародного співробітництва в 
сфері інтелектуальної власності для України. Співробітництво в рамках міжнародних 
організацій з питань інтелектуальної власності. Європейська патентна організація (ЄПО). 
Євразійська патентна організація, Міжнародні договори з питань охорони промислової 
власності. Регіональні угоди з питань охорони промислової класності. Угоди з питань 
міжнародної класифікації об'єктів промислової власності. Міжнародні конвенції в сфері 



охорони авторських прав і суміжних прав. Угода про торговельні аспекти прав на 
інтелектуальну власність. 

 
Н.Е. 1.4. Система охорони інтелектуальної власності в Україні 

Державний департамент інтелектуальної власності, його завдання та функції. 
Поняття інститутів права інтелектуальної власності. Інститут авторського права і 
суміжних прав. Інститут патентного права. Інститут прав на засоби індивідуалізації 
учасників товарного обігу, товарів та послуг. Інститут прав на нетрадиційні об'єкти права 
інтелектуальної власності. Джерела права інтелектуальної власності в нормах Конституції 
України і Цивільного кодексу. Відображення норм права інтелектуальної власності у 
загальному законодавстві України. Джерела спеціального законодавства України з питань 
охорони інтелектуальної власності. Джерела права промислової власності, Джерела 
авторського права і суміжних прав, Джерела правової охорони нетрадщійних об'єктів 
права інтелектуальної власності. Питання вдосконалення національного законодавства в 
сфері охорони прав інтелектуальної власності. 

 
ЗМІТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ПРАВОВА РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОХОРОНА 
ОБЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 
Н.Е. 2.1. Правова охорона об'єктів патентного права 

Охорона прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Правова основа і 
процедура охорони. Терміни дії охоронних документів. Умови надання охорони на 
винаходи. Новизна, (поняття рівня техніки, пріоритет, правила його визначення, пільга по 
новизні), винахідницькій рівень, промислова придатність. Умови надання охорони на 
корисну модель: новизна, промислова придатність. Умови надання охорони на 
промисловий зразок: новизна, оригінальність, промислова придатність. Право на 
одержання патенту. Порядок одержання патенту, припинення його дії та визнання 
недійсним. 

 
Н.Е. 2.2. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників товарного обігу, товарів 
та послуг 

Правова охорона знаків для товарів і послуг. Правова основа охорони. Вид 
охоронного документу. Термін дії охоронних документів. Порядок одержання свідоцтва, 
припинення його та визнання недійсним. Правова охорона зазначень походження товарів. 
Правова основа охорони. Вид охоронного документу. Термін дії охоронних документів. 
Порядок реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його 
використання. Порядок визнання недійсною та припинення правової охорони зазначень 
походження товарів. Правова охорона фірмових найменувань. 

 
Н.Е. 2.3. Правова охорона нетрадиційних об'єктів права інтелектуальної власності 

Правова охорона наукового відкриття. Об’єкт наукового відкриття. Споживча 
вартість наукового відкриття. Суб’єкти права на відкриття. Охорона прав на сорти рослин. 
Охоронний документ. Термін дії охоронного документу. Право на отримання. Умови і 
порядок набуття прав на сорти рослин. Припинення чинності майнового права на сорт та 
визнання його недійсним. Охорона прав на топографії інтегральних мікросхем. Правова 
сторона охорони. Охоронний документ. Право на реєстрацію і її порядок. Термін дії 
охоронного документу. Охорона прав на раціоналізаторську пропозицію. Механізм 
охорони прав. Охоронний документ. Право на винагороду. Охорона прав на комерційну 
таємницю (ноу-хау). Особливість ноу-хау як об'єкта інтелектуальної власності. Способи 
охорони ноу-хау. Захист від недобросовісної конкуренції. 

 



Н.Е. 2.4. Правова охорона об'єктів авторського права і суміжних прав 
Правова охорона об'єктів авторського права. Мета охорони. Форма охорони. 

Способи виникнення авторського права. Державна реєстрація об'єктів авторського права. 
Форма охоронного документа. Термін охорони прав авторів. Принципи та критерії 
виникнення суміжних прав. Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм, 
організацій мовлення. Критерії для надання охорони суміжних прав. Знак охорони 
суміжних прав. Взаємозв'язок між охороною суміжних і авторських прав. Термін охорони 
суміжних прав. 

 
Н.Е. 2.5. Права та обов'язки власників охоронних документів на об'єкти права 
промислової власності, обмеження прав 

Зміст майнових прав на об'єкти права промислової власності. Права та обов'язки, 
що випливають з охоронного документу на винахід, корисну модель, промисловий зразок, 
топографію інтегральної мікросхеми. Права та обов'язки, що випливають із реєстрації 
комерційних позначень: знака для товарів і послуг, зазначення походження товару, 
комерційного найменування. Обмеження прав власника охоронного документа на об'єкт 
права промислової власності. 

 
Н.Е. 2.6. Розпорядження майновими правами, що випливають з авторського права 

Виняткова природа та види авторського права. Особисті немайиові права автора. 
Майнові права авторів. Сфера дії авторського права. Обмеження майнових авторських 
прав. Термін дії авторського права. Використання творів без виплати винагороди. 
Використання творів з виплатою винагороди. Авторське право на похідні твори. 
Авторське право на складені твори. Авторське право на службові твори. Презумпція 
суміжних прав. Права виконавців. Права виробників фонограм і відеограм. Права 
організацій мовлення. Обмеження майнових суміжних прав. Передача (відчуження) 
майнових авторських прав. Передання права на використання твору. Авторський договір. 
Види авторських договорів. Зміст авторського договору. Ліцензія та її види. Невиключна 
(проста), виключна, повна, одинична, супутня, перехресна, відкрита, примусова, 
субліцензія тощо. Поняття "ліцензїар", "ліцензіат" і ціни ліцензії. Ліцензійний договір, 
вимога до його укладання. Структура ліцензійного договору. Оформлення і реєстрація 
ліцензійного договору. 

 
Н.Е. 2.7. Право інтелектуальної власності як товар. Оцінка вартості прав на об'єкти 
інтелектуальної власності 

Властивості ринкового товару. Поняття корисності, рідкісності та універсальності 
товару. Відповідність об'єктів інтелектуальної власності цим вимогам. Обігоздатність 
об'єктів інтелектуальної власності. Права, що можуть бути відокремлені від підприємства 
чи індивідуума, і такі, що не можуть бути відокремлені. Поняття гудвілу. Вартість і ціна 
як економічні категорії. Об'єкти інтелектуальної власності як товар. Вклад об'єктів 
інтелектуальної власності в міжнародну торгівлю між розвиненими країнами. Життєвий 
цикл об'єктів інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність як нематеріальний 
актив. Нормативно-правові акти, що регулюють правовідносини стосовно нематеріальних 
активів. Обставини, в яких необхідна оцінка вартості права на об'єкти інтелектуальної 
власності. Цілі, база оцінки та види платежів. Особливості оцінки прав на об'єкти 
промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і 
послуг), об'єкти авторського права та суміжних прав, результати НДЦКР та технічну 
документацію, ноу-хау. Три підходи до визначення вартості прав на об'єкти 
інтелектуальної власності. Затратний підхід, дохідний підхід, ринковий підхід. Методи 
дисконтування і капіталізації доходу. Ціна ліцензії. Фактори, що визначають ціну ліцензії. 
Види ліцензійних платежів. Визначення ціни ліцензії по методу роялті. Визначення ціни 



ліцензії з використанням паушальних платежів, при комбінованих платежах. Визначення 
мінімальної, максимальної та справедливої ціни ліцензії. 

 
Н.Е. 2.8. Порушення прав інтелектуальної власності та система їх захисту в Україні 

Типові випадки захисту прав, що ведуть до кримінальної відповідальністі. Основні 
моменти порушення прав інтелектуальної власності. Дії, що визнаються порушенням прав 
власників чинних охоронних документів та заявників. Дії, шо визнаються як порушення 
авторських прав і суміжних прав. Принципи послідовності при виборі засобів захисту: 
попередження конкурента, звернення в третейський суд, захист прав в судовому порядку. 
Значення захисту прав інтелектуальної власності. Правова основа для оспорювання прав 
інтелектуальної власності в адміністративному порядку. Органи, в яких здійснюється 
захист прав в адміністративному порядку. Засоби захисту. Адміністративна 
відповідальність за порушення прав. Цивільно-правові засоби захисту прав. Випадки, в 
яких спір про порушення прав підвідомчий суду загальної юрисдикції. Порядок захисту 
прав. Кримінальна відповідальність за порушення прав. Кримінально-правова санкція за 
незаконне посягання на права. 
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Мета викладання дисципліни: формування свідомості студентів на засадах 
сучасних гуманістичних ідеалів, ліберально-демократичних цінностей, національно-
патріотичних та громадянських пріоритетів. Визначальним у цьому навчально-виховному 
процесі є осмислення студентами специфіки пошуку сучасної західної 
культурфілософської парадигми, яка би для них, майбутніх спеціалістів,  розкривала 
медологічно-евристичний потенціал постмодерної перспективи сучасної філософської 
культури як важливого духовного чинника європейської самоідентифікації України. 

Завдання вивчення дисципліни: на базі класичних методів наукового-
філософського пізнання (дедукції, індукції, діалектики) та сучасних філософських методів 
(феноменології, психоаналізу, герменевтики тощо) оволодіння сучасними постмодерними 
способами філософського аналізу; формування себе як особистості та фахівця на засадах 
пріоритету прав людини в сучасному громадянському суспільстві, обґрунтування 
сучасних передових цінностей новітніми філософськими засобами; застосування форм та 
способів філософського дискурсу для обґрунтування власного світогляду (переконання), 
вміння застосування постмодерного дискурсу для аналізу соціокультурних явищ. 

В результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 
знати: 
розуміти: 
уміти: 

Викладацький склад: Козьмук Ярослав Романович – кандидат філософських 
наук, доцент кафедри філософії. 

Методи навчання: лекції, семінарські заняття, реферати, групові та індивідуальні 
консультації, самостійне читання першоджерельної літератури, самостійна робота 
студента. 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, усне опитування, тестування, 
захист реферату, словникова робота. Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

4. Марчук М., Починок Б. Провідні філософські напрями (ХХ століття). Частина 1. 
Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. 

5. Філософія: конспект лекцій та методичні рекомендації / укл. О.М.Задубрівська, 
Я.Р.Козьмук. – Чернівці: Рута, 2008. 

6. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г. Філософія. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 
2008. 
 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1: 

ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕРНІЗМУ В ПОСТМОДЕРНІЗМ 
 

Н.Е. 1.1. Предмет філософії постмодерну: “дух епохи” на межі модерну і постмодерну 
Постмодерна культура. Техніка і культура. Поняття культури. Постмодерні 

ознаки культури: 1). Від принципу збереження до принципу ентропії. 2). Головний проект 
модерну та прощання з авангардом. 3). Форми знання абсолютного: філософія, 
теософський гнозис, гностицизм. 4). Постмодерн як виграш часу. 5). Основні напрями 
постмодерну. 6).Постмодерн проти примусового завершення модерну. 



Концептуальність постмодерну. Поняття “модерн”, “постмодерн” та 
“постмодернізм”. Постмодернізм як концепція «духу часу» кінця ХХ століття. Проблема 
сутності постмодерну. Час виникнення постмодерну. Постмодерністська чуттєвість. 
Епістема модерну. 

Методологія постмодерну. Проблема методу постмодерну. Про чотири поетичні 
формули, які могли би резюмувати філософію Канта. Спосіб мислення. За якими 
критеріями пізнають структуралізм? «Генезис і структура» і феноменологія. Означаюче та 
істина. Метод: мовні ігри. Постмодерністська наука як пошук нестабільності. 
Деконструктивізм як літературно-критична практика постструктуралізму. 
 
Н.Е. 1.2. Постмодернізм як трансавангард пізнього модерну 

Постмодернізм як трансавангард пізнього модерну. Постструктуралізм Жака 
Дерріди. Дерріда і філософська традиція. Проблема періодизації творчості Дерріди. 
Переоцінка цінностей і свобода суб’єкта. Структуралізм Леві-Стросса і Дерріда. Дерріда і 
Гайдеггер. Грайливість слова. Критика центру і структурності структури. Людина і світ як 
текст. Поетичність мислення. Категорії “відмінності”, “сліду”, “доповнення”. Програма 
деконструкції і “граматології”. Ігрова аргументація та надзавдання аргументації. 

Постструктуралізм Мішеля Фуко. Критика Дерріди. Періодизація творчості 
Фуко. Структуралізм і постструктуралізм Фуко. Епістемність. Трансформація 
дискурсивних практик.  Історизм Фуко: “дискретність історії”. Деконструкція історії. 
“Децентрація” суб’єкта і “смерть людини”. “Смерть” суб’єкта і його “воскресіння”. 
Часткове виправдання суб’єкта і можливість свободи. Проблема безумності людини. 
Проблема влади. Дисциплінарність влад і тотальність нагляду. Сексуалізація мислення, 
або зрощення тіла з духом. 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2: 

ПОСТМОДЕРНІЗМ В ПОШУКАХ САМОВИЗНАЧЕННЯ 
 

Н.Е. 2.1. Анархолібералізм французького постмодерну 
Деконструктивізм як літературно-критична практика постмодерну 

Ж.Дельоза. Проблематика безструктурності “бажань”. Критика бінаризму. Критика 
традиційної структури знака. “Шизофринічна мова” та “шизоаналіз”. Позитивність 
шизофринії і негативність паранойї. “Шиз” – вільний індивід.Творець як шизофренік. 
Динаміка несвідомого. Критика Едіпового комплексу. Сингулярність. Біологізація 
бажання і лібідозність “соціального тіла”. 

Постмодерний “аналіз тексту” Ролана Барта. “Від текстового аналізу” до 
“насолоди від тесту”. Барт і дух високого есеїзму. “Естетична правдоподібність”, “докса”. 
“Смерть автора”. “Текстовий аналіз”. “С/З” – французький варіант деконструкції. 
Класифікаторське безумство бартівських кодів. Два принципи текстового аналізу. 
“Структура/текст”. Еротика тексту. “Текст-задоволення/текст-насолода”. Французька 
теорія і американська практика. 
 
Н.Е. 2.2. Постмодерна легітимізація соціальних структур 

Концепція метарозповіді Жан-Франсуа Ліотара. Поле знання в інформаційних 
суспільствах. Проблема легітимації. Метод мовної гри. Альтернатива модерну на предмет 
характеру соціальних зв’язків. Постмодерна перспектива характера соціальних зв’язків. 
Прагматика наративного знання. Прагматика наукового знання. Наративна функція і 
легитицімація знання. Оповіді, легітиміруючі знання. Втрата легитимності. Дослідження і 
його легитимність через результативність.Викладання і його легитимність через 
результативність. Постмодерністська наука як пошук нестабільності. Легитимність через 
паралогію.  
 



Н.Е. 2.3. Концептуальність стану постмодерну 
Постмодерний аналіз самоусвідомлення сучасної культури (П.Козловський). 

Культура пізнання: форми пізнання проти сцієнтизму. Онтологія. Реалізм проти 
матеріалізму. Одухотворення матерії – наочність функціонального. Позбавлення 
тілесності. Теорія та культура “Я”: внутрішній світ людини у постмодерні. Субстанційні 
теорії “Я” проти його релятивних теорій.  Розкол та примирення суб’єктивного стану. 
Філософсько-релігійна турбота про себе та культура турботи про сутність буття. 
Ідентичність та її перетворення. Нові соціальні рухи, орієнтовані на культуру та 
ідентичність. Криза ідеї зростання: вичерпність можливостей розвитку. Суперечність між 
автономією та ідентичністю. Культура творення особистості, зворотність науково-
технічного світу і незворотність життєвого часу. 

Постмодерний проект соціальної перспективи Юргена Габермаса. Вступ до 
постмодерну. Сплетіння міфу і Просвітництва. М.Горкхаймер і Т.Адорно. Підрив 
західного раціоналізму через критикуметафізики Гайдеггера. Перевага темпоралізованої 
«Першої філософії»: Жак Дерріда і його критика феноцентризму. Екскурс до проблеми 
нівелювання жанрової відмінності між філософією та літературою. Між еротеризмом та 
загальною економікою: Жорж Батай. Критика розуму як викриття гуманітарних наук: 
Мішель Фуко. Апорії теорії влади. Інший шлях із філософії суб’єкта: альтернатива 
комуніативного та суб’єктоцентрованого розуму.  Екскурс до «імажинарної 
інституалізації» Корнеліуса Касторіадіса. Нормативний зміст Модерну.  Екскурс до 
успадкування луманівською теорією систем настанови філософії суб’єкта. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов// Французская 
семиотика: От структурализма к постструктурализму.- М., 2000. 

2. Габермас Ю. Філософський дискурс Модерну.- К., 2001. 
3. Делез Ж. Критика и клиника.- С.-П., 2002. 
4. Делез Ж. Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. 

Спиноза.- М., 2000. 
5. Делез Ж. Логика смысла.- М., 1995. 
6. Делез Ж. Марсель Пруст и знаки. - С.-П., 1999. 
7. Делез Ж. Различие и повторение.- С-П., 1998. 
8. Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко.- М., 1998. 
9. Деррида Ж. О граматологии.- М., 2000. 
10. Лиотар Ж-Ф. Состояние постмодерна.- М., С-П.- 1998. 
11. От структурализма к постструктурализму.- М., 2000. 
12. Після філософії: кінець чи трансформація?: Пер. з англ.- К., 2000. 
13. Рорти Р. От иронической теории к приватным аллюзиям: Деррида Случайность, 

ирония и солидарность.- М., 1996. 
14. Фуко М. Забота о себе (история сексуальности ІІІ).- К., М., 1998. 
15. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. – М., 1999. 

 
СИНЕРГЕТИКА 

Шифр дисципліни – 7.030101/00/2.1.2 
Курс – 5; семестр – 9; усього годин – 108; на тиждень – 2 год., (л/с); 2,5 кредиту. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: 6.030101/00/5.09, 6.030101/00/2.11, 6.030101/00/2.13. 

Мета викладання дисципліни: всебічне вивчення синергетики як оригінального і 
дуже популярного в останні десятиліття міждисциплінарного напряму досліджень, тісно 
пов’язаного з особливостями сучасної постнекласичної науки; ознайомлення з 
концепціями, які знаходять своє місце у новій парадигмі: «синергетика лазера» Г.Хакена, і 
теорія дисипативних структур І.Пригожина, і голографічний всесвіт Д.Бома, і 



голографічний мозок К.Прібрама, біля витоків яких стояли уявлення про «нелінійну 
науку» А.Пуанкаре, Л.И.Мандельштама, А.А.Андронова та ін. 

Завдання вивчення дисципліни: засвоєння нових понять і категорій, принципів і 
моделей синергетики, які включають і сценарії «Великої історії» (від Великого 
космологічного вибуху до homo sapiens) і нову “науку про складне”, науку про 
взаємопереходи “порядок-хаос”, (Л.Больцман, Р.Том, І.Арнольд, Я.Сінай, 
Ю.Клімонтович) на фрактальній границі яких (Б.Мандельброт, С.Кауфман) живуть 
складні еволюціонуючі системи, серед яких однією з найбільш загадкових є людський 
мозок і створені ним у кооперативній взаємодії з іншими мозками автопоетичні мови 
людського спілкування (Г.Хакен, У.Матурана, Ф.Варела); виявлення взаємозв’язку 
природничонаукової та гуманітарної парадигм; питання, що пов’язані з самоорганізацією 
складних систем; сучасний стан розвитку термодинаміки і проблеми, кризові явища, у 
класичному природознавстві; відзначення синергетичних моментів у заданих моделях; 
пояснення основних питань, що пов’язані з предметом курсу; розуміння основних понять, 
якими студент повинен вільно оперувати в ході вивчення дисципліни, їх основні смислові 
навантаження. 

В результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 
знати про взаємозв’язок природничо-наукової та гуманітарної парадигм; питання, 

що пов’язані з самоорганізацією складних систем; сучасний стан розвитку термодинаміки 
і проблеми, кризові явища, у класичному природознавстві; особливості синергетичної 
парадигми; основні особливості феномену нелінійності; основні віхи історичного 
розвитку науки; особливості нелінійної динаміки у контексті синергетичної парадигми; 
понятійно-категоріальний апарат синергетики; особливості східної парадигми 
філософування та західного стилю мислення; гносеологічний потенціал синергетичного 
підходу; характерні риси творчого мислення; 

розуміти основні поняття, якими повинен вільно оперувати в ході вивчення 
дисципліни, їх основні смислові навантаження; сутність синергетичного бачення 
наукового прогресу; основні засади розвитку наукового знання; гуманістичний потенціал 
синергетики; особливості розвитку складно організованих систем; роль синергетики в 
культурному контексті; основні засади діалогу Схід-Захід; основні алгоритми творчого 
мислення; 

вміти відзначати синергетичні моменти у заданих моделях; пояснити основні 
питання, що пов’язані з предметом курсу; розкрити основні положення синергетичного 
бачення еволюції науки; аналізувати основні моменти еволюційного поступу науки; 
проаналізувати основні історичні зрушення в науці; віднаходити приховані синергетичні 
конструкції  в  соціокультурному контексті; пояснити суть пізнавального потенціалу 
синергетичного підходу; 

Викладацький склад: Вовк Степан Миколайович – доктор філософських наук, 
професор кафедри філософії. 

Методи навчання: лекції; семінарські заняття; групові та індивідуальні 
консультації, самостійне опрацювання першоджерельної літератури, самостійна робота, 
робота над рефератами. 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, тестування, усні відповіді 
(фронтальне опитування), захист рефератів, аналіз першоджерел.  Підсумкове: іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

3. Чорний І.П. Філософія як світоглядне знання: методичний посібник. – Чернівці, 
2005. 

4. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г. Філософія. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 
2008. – 216с. 

 



ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1: 
РОЛЬ ТА МІСЦЕ СИНЕРГЕТИКИ В СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ КАРТИНІ 

 
Н.Е. 1.1 Синергетика у світлі сучасної науки 

Синергетика як принципово новий погляд на світ та нове розуміння процесів 
розвитку. Науковий напрям про універсальні структури самоорганізації. Системність, 
цілісність світу як основна ідея синергетики. 

Сутність синергетичного бачення наукового прогресу: відкритість систем наукового 
знання; нелінійність наукового прогресу; самоорганізація когнітивних систем. 

Синергетичне бачення еволюції науки: різновекторність руху (еволюція-інволюція). 
Самоорганізація як процес виникнення макроскопічно упорядкованих просторово-

часових структур у складних нелінійних динамічних системах, що знаходяться в станах, 
далеких від рівноважних, поблизу особливих критичних точок (біфуркаційних).  
 
Н.Е. 1.2. Синергетика як нелінійна наукова парадигма 

Теорія самоорганізації як новий підхід для розуміння функціонування нових 
когнітивних систем. Математичний, фізичний, філософський зміст нелінійності. 
Особливості феномену нелінійності. 

Нелінійність розвитку науки. Поліваріантність і альтернативність розвитку 
наукового знання, нерівномірність темпів наукового прогресу як прояви нелінійності 
науки. Протистояння холістської методології та аналітичного підходу в руслі традицій 
квантової механіки (Н.Бор та Е.Шредінгер). 

Маргінальність та забобонність науки в контексті нелінійного підходу (еволюція-
інволюція). 
 
Н.Е. 1.3. Синергетичне світобачення в дискурсі предметно-понятійної цілісності 

Нове тлумачення феноменів історичного розвитку наукового знання: 
переосмислення «наукових революцій» Т.Куна, «дослідницьких програм» І.Лакатоса у 
світлі особливого синергетичного бачення когнітивних процесів. Відкриття зразків 
переходу від хаосу до порядку як можливість нового погляду на старі епістемні проблеми. 

Гуманістичний потенціал синергетики як можливість пошуку оптимальних для 
людини шляхів розвитку. Переосмислення місця людини в структурі пізнавальної та 
практичної діяльності. 
 
Н.Е. 1.4. Нелінійна динаміка і синергетичний підхід 

Рівні еволюції розвитку складно організованих систем. Атрактори як реальні шляхи 
еволюційного розвитку складної системи. Концепція нелінійного розвитку як 
усвідомлення відсутності єдиного еволюційного шляху розвитку. Ідея поліваріантності, 
альтернативності шляхів еволюції лінійних систем. 

Проблема випадковості в історичному контексті (Ст.Греція, Новий час) та з точки 
зору синергетичного світобачення.   

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2: 

КУЛЬТУРНИЙ ТА ПІЗНАВАЛЬНИЙ КОНТЕКСТИ СИНЕРГЕТИКИ 
 

Н.Е. 2.1. Синергетика в контексті культури 
Особливості понятійно-категоріального апарату синергетики. Поєднання 

синергетичних конструкцій та філософсько-методологічних пошуків шляхом 
перетворення перших на образи культури. 

«Аттрактор» – ейдос (Платон) – форма (Аристотель) – архетип (К.-Г. Юнг). 
«Біфуркація» та паралелі культури (міф, казка) та повсякденне життя людини як вияв 
біфуркаційних процесів. Еволюційне дерево. Сучасні IT- технології – прояв 



синергетичних компонентів у сфері повсякденного життя. «Фрактали» та їх прояв у живій 
природі (світ як сукупність монад (Ляйбніц)). 

 
Н.Е. 2.2. Синергетичне світобачення і діалог культур Сходу і Заходу 

Особливості східної парадигми філософування. Особливості західного стилю 
мислення. Компаративістський підхід до вирішення світоглядних проблем у межах 
діалогу Сходу і Заходу. 

 
Н.Е. 2.3. Синергетика пізнання 

Концепція глобального еволюціонізму як система уявлень про всезагальний процес 
розвитку природи в різноманітних його формах. Становлення та ускладнення біологічних, 
а також неживих систем. 

Відкриття дивних аттракторів та режимів із загостренням (below-up regimes) як ядро 
теорії самоорганізації та можливість побудови містків між синергетикою 
(природознавство) та гуманітарними науками (в т.ч. епістемологією). 

 
Н.Е. 2.4. Самоорганізація і творче мислення 

Характерні риси творчого мислення. Хаос як конструктивний механізм 
самоорганізації складних систем. Різноманітність та варіювання підходів як основа 
продуктивного мислення (гештальтпсихологія). 

Проблема виникнення нового в контексті розвитку філософської думки. 
Самоорганізація як механізм творчого мислення. Проблема творчої інтуїції. 

Творчість як можливий науковий термін. Шляхи розуміння алгоритмів творчості. 
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1. Арнольд В.И. Теория катастроф. М.: Наука, 1981. 
2. Брудный А.А. Психологическая герменевтика. М.: Лабиринт, 1998.  
3. Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем. СПб., 1999. 
4. Вейль Г. Пространство. Время. Материя: Лекции по общей теории 

относительности. М.: Янус, 1996.  
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Попередні умови: 
Мета викладання дисципліни: всебічне висвітлення різноманітних аспектів 

взаємовідношення науки і релігії; знайомство студентів з основними підходами до релігії, 
вивчення поняттєвого апарату релігійного знання, знайомство з основними етапами 
становлення науки та особливостями її впливу на релігію; розглянути як форми 
свідомості, специфічні форми діяльності, що мають свої специфічні настанови, історію, 
поняття, категорії; прочитати праці відомих теоретиків: Рассела, Лакатоса, Куна, Барбура, 
Поппера й ін.; проаналізувати своєрідність і взаємозв'язок наукових, філософських і 
релігійних підходів у розв'язанні світоглядних проблем; познайомитися з різними типами 
співвідношення науки і релігії, характерними для культур Заходу й Сходу, а також для 
прихильників атеїстичного світогляду; підготовка фахівців, які здатні ставити і на 
сучасному рівні розв’язувати ключові проблеми взаємодії та взаємозв’язку науки і релігії. 

Завдання вивчення дисципліни: опанування цілісною системою знань з історії 
розвитку філософських, природничо-наукових уявлень про людину та навколишній світ у 
їхньому нерозривному зв'язку з релігійними традиціями; формування стійких уявлень про 
специфіку осмислення в релігійному та нерелігійному світогляді основних досягнень 
природознавства і НТР; оволодіння прийомами порівняльного аналізу природничо-
наукових поглядів, які розвиваються в руслі креаціонізму й еволюціонізму; розуміння 
взаємозв'язку та суперечливого характеру проблем, які виникають на стику релігійного, 
філософського та наукового світоглядів; оволодіти навичками роботи з філософськими, 
віроповчальними, науковими текстами, пов'язаними з проблемами співвідношення науки і 
релігії; вдосконалення вміння встановлювати зв'язок між науково-філософськими 
концепціями й відповідними системами життєвих і культурних цінностей. 

В результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 
знати: предметну та методичну специфіку курсу; джерела і передумови становлення 

наукового знання; специфіку науки і релігії в Античності; засади становлення науки і 
релігії середніх віків; основні ознаки класичного природознавства; передумови 
становлення науки ХХ ст.; особливості діалогу між наукою і релігією; сучасний стан 
науково-релігійної взаємодії; 

розуміти: особливість наукового і релігійного мислення; закономірний характер 
виникнення науки; передумови становлення наукового знання Античності; 
фундаментальний характер релігійних і наукових пошуків середньовіччя; взаємовплив 
християнства і новочасної науки; історичні реконструкції в сучасній науці; основні 
концепції взаємозв’язку релігії й науки; основні перешкоди до діалогу між релігією й 
наукою; 

уміти: виокремити головні атрибути науки і релігії; проаналізувати системність 
ґенези науки; порівняти зародки наукового знання із міфологічними віруваннями; 
розкрити схоластичний характер західноєвропейського знання; проаналізувати синтез 
філософії, релігії та науки; проаналізувати специфіку наукового і релігійного пізнання; 
проаналізувати основні проблеми у взаємовідношенні релігії й науки; осмислити нові 
історичні перспективи діалогу між наукою і релігією 

Викладацький склад: Марчук Михайло Георгійович - – доктор філософських наук, 
професор кафедри філософії. 

 
Методи навчання: лекції, семінарські заняття, реферати, ессе, групові та 

індивідуальні консультації, самостійна робота студента, самостійне опрацювання 
першоджерельної літератури, рецензія та анотація до наукової праці. 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, усне опитування, тестування, 
доповідь, захист реферату, ессе, аналіз першоджерела, рецензія та анотація першоджерела, 
термінологічний диктант, словникова робота, творче завдання. Підсумкове: залік. 



Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ВЗАЄМОДІЯ НАУКИ І РЕЛІГІЇ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ 
 
Н.Е. 1.1. Наука і релігія: культурна єдність смислу 

Магія – релігія – наука як щаблі духовної еволюції людства (Дж. Фрезер). 
Класифікація релігій та джерела їх виникнення (Е.Тейлор). Раціональність міфу і релігії 
(К.Хюбнер). Міфологічно-релігійні та практичні джерела знання. 
 
Н.Е. 1.2. Міфологічно-релігійні витоки знання Стародавнього світу 

Відкриття писемності. Зачатки математики і наук. Законотворчий обрій. 
Врівноваженість магічного та раціонального в досвіді. Астрологічні спостереження та 
іригаційна діяльність. Гармонія звуків, символів, мови, душі, Космосу. Архітектурно-
будівельна справа і культові храми. 
 
Н.Е. 1.3. Античність: нові шляхи релігії і науки 

Знання і мудрість в античній традиції. Філософський контекст формування наукового 
знання. Філософське та релігійно-містичне розуміння числа у піфагорійській школі. 
Міфологічно-релігійне підґрунтя фізичних уявлень Левкіппа-Демокріта. Медицина і 
астрономія. Релігійний синкретизм еллінсько-римської епохи і його вплив на науку та 
освіту. Становлення математики як науки. 
 
Н.Е. 1.4. Наука у релігійно-культурному контексті середніх віків 

Перехід від науково-теоретичних інтересів античності до релігійно-моральних 
пошуків середньовіччя. Особливості засвоєння античної наукової спадщини у країнах 
середньовічного Сходу. Синтез магії та науки. Дивовижне, незвичайне, парадоксальне у 
природі як предмет наукового інтересу вчених західноєвропейського середньовіччя. 
Ставлення до світу і людини як до великого чуда. Вимога практичної корисливості до 
наукового знання як результат зміни світоглядних засад середньовічної науки. Зіткнення 
принципів аристотелізму та християнської теології. Схоластичний характер 
західноєвропейської науки. Астрономічна та астрологічна практика середньовіччя. 
Алхімічні міфи середніх віків: пошуки філософського каменю, еліксиру довголіття тощо. 
Принцип двоїстої істини в науці: вірогідна натурфілософська та достовірна християнська 
картини світу. Інквізиція і наука. 
 
Н.Е. 1.5. Класичне природознавство та релігія: проблеми взаємовпливу 

Християнська метафізика як фактор становлення і прогресу науки. Спекулятивно-
метафізичні та надприродні інтерпретації ідей та принципів природознавства (концепції 
«прихованих якостей», «життєвих сил», «флюїдів», «флогістону» та ін.). Деїстичні 
погляди в науці XVII – XVIII ст. Відношення церковних кіл до наукових програм XVII ст. 
Атеїстична спрямованість науки епохи Просвітництва. Науковий креаціонізм. Ідеї 
еволюціонізму та анти еволюціонізму в науці XIX – XX ст. (на прикладі біології, геології, 
космології). Ідея «цільного знання» в російській філософії. Синтез філософії, релігії та 
науки. 
 
Н.Е. 1.6. Наука і релігія у XX ст.: нові шляхи взаєморозуміння 



Історична реконструкція алхімічного міфу в науковій свідомості XX ст. 
Протиставлення астрономії та астрології: і за і проти. Наукова та «зодіакальна» картини 
світу. Нетрадиційне знання в межах історичних реконструкцій науки (К.Поппер, Т.Кун, 
І.Лакатос, П.Фейєрабенд). «Прикордонні» території пізнавальної діяльності в сучасній 
науці. Нетрадиційні аспекти науки: паранаука. Наука і квазінаука. Концепції сучасного 
природознавства та їх теологічні тлумачення. Наука і релігія очима християнських 
теологів. Сучасна наукова картина світу та містичне світорозуміння. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ПАРАДИГМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ НАУКИ І РЕЛІГІЇ 
 
Н.Е. 2.1. Наука і релігія: діалог у світі пізнання 

Наукова і теологічна теорії пізнання. Наука і езотерика. Достовірність релігійного 
знання і проблема істинності наукового знання. Релігійний досвід і несвідоме . Віра та 
інтуїція у науковому дослідженні. Цінності науки і цінності релігії. Діалог науки і релігії з 
фундаментальних проблем сучасної картини світу. Сучасна космогонія про виникнення і 
еволюцію Всесвіту. Науковий креаціонізм та еволюційний тейярдизм. Богословські 
інтерпретації антропного принципу в космології. Проблема клонування людини в діалозі 
науки і релігії. Кібернетична модель творця. Інформаційна концепція душі. 
 
Н.Е. 2.2. М.Планк. Релігія і природознавство 

Значущість питання про відношення до релігії. Наївна релігійна віра як стимул до 
творчості. Атеїстичні спекуляції на протиріччі релігійної віри і природознавства. Ознаки 
істинної релігійності: вища мета релігійної людини; уявлення про Бога; цінність 
релігійних символів; буття Бога. Основний зміст фізичного пізнання: впровадження 
вимірів; оперування малими величинами; зведення явищ до певних процесів; 
встановлення констант; матеріалістичне розуміння світу; телеологічний характер фізичної 
причинності. Сфери зімкнення релігії і природознавства: схожість та відмінність. 

 
Н.Е. 2.3. Б. Рассел. Конфлікт розуму та віри 

Причини конфлікту релігії і науки. Цілі науки та цінності релігії. Гносеологізм науки і 
релігійне осяяння. Протистояння двох типів раціональності: природничо-наукової і 
теологічної. Співіснування полярних картин світу. Проблема існування Бога. Моральна 
сторона конфлікту. Свобода і наука. Інтуїція проти інтелекту. Донаукова віра і філософія 
науки. Заперечення проти релігії. Проблема безсмертя в контексті науки і релігії. Внесок 
релігії в розвиток цивілізації. 

 
Н.Е. 2.4. В. Вернадський. Наука і релігія в дзеркалі космізму 

Науковий світогляд. Метод як засада світогляду. Позанаукові витоки наукового 
світогляду. Релігійна ґенеза науки. Органічний взаємозв'язок наукового світогляду з 
духовним життям людства, релігійним і філософським світоглядом. Наукова експансія як 
характерний симптом наукового прогресу. Ілюзорність ідеї про заміну наукою релігії та 
філософії. Своєрідність взаємовпливу науки, релігії, філософії. Проблема обов'язковості 
наукових істин та її наслідки для філософії і релігії. 

 
Н.Е. 2.5. Т. де Шарден. Єретичний характер еволюціонізму 

Основні положення тейярдизму: еволюціонізм; ідея синтезу науки і релігії; віра в 
цінність тварі та матерії; оптимістичний фіналізм. Праця «Феномен людини» – найбільш 
адекватний вираз еволюційного світогляду. Визначальна інтуїція концепції 
конвергуючого Всесвіту. Ідея панпсихізму. Поняття радіальної енергії. Уявлення про 
еволюцію. Проблема гріховності людини. Еволюційна роль ноосфери. «Точка Омега» як 
трансцендентна засада. Значення тейярдизму для сучасної християнської свідомості. 



 
Н.Е. 2.6. Н.Вінер. Творець і робот 

Демаркація проблем науки і релігії. Знання і зв'язки. Влада і управління. Смисл 
Всемогутності; Всезнайства і Абсолюту. Логічні парадокси і божественне провидіння. 
Роль безкінечності в науці і релігії. Навчання як соціокультурна і метафізична проблема. 
Гра і життя. Бог і диявол. Людина і машина. Воля суб'єкту і алгоритм комп’ютеру. Магія 
технократизму і містика інформатизації. Наука як антидогматична програма. 

 
Н.Е. 2.7. І.Пригожин. Синергетичне мислення і оновлений креаціонізм 

Наука як нескінченний діалог людини і природи. Криза креаціоністського розуміння 
світу. Міф у витоків науки. Дилема світу: автомат чи хаос. Конфлікт часовості: 
інноваційний час розкутої людини або періодичне повторення часу стабільного світу. 
Теоретична ймовірність і практична неймовірність. Синергетичні ідеї і оновлення креаціо-
нізму. Мистецтво опитування природи: експериментальний діалог у природознавстві і 
самоорганізуюча комунікація. Шлях від сліпої впевненості до поміркованої надії. 

 
Н.Е. 2.8. Ф. Капра. Холістична парадигма: синтез раціоналізму Заходу і містицизму 
Сходу 

Проблема єдності сущого. Аналогії містичного світосприйняття та фізичного 
дослідження. Характерні риси східного світогляду: єдність, взаємозв'язок, цілісність. 
Наукові експерименти і медіативний підхід. Парадокси науки і канони мислення. Теорія 
фізики і самоузгодження містичного досвіду. Єдність стародавньої східної мудрості та 
сучасної західної науки як реальні чинники становлення холістичної парадигми. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Андреев Д. Л. Роза мира. – М., 1993. 
2. Барбур Иен. Религия и наука: история и современность. – М., 2003. 
3. Барбур Иєн. Этика в век технологии. – М.. 2001. 
4. Божич С. П. Ошибки современной науки. – М., 1990. 
5. Брук Джон Хед.ш. Наука и религия: историческая перспектива. – М., Библейско-

Богословский институт св. апостола Андрея, 2004. 
6. Влошек Станислав. Рациональность веры. – М., Библейско-Богословский институт св. 

апостола Андрея, 2005. 
7. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. – М., 1993. 
8. Ершова Г. Г. Черносвитов П. Ю. наука и религия: новый синтез? – СПб., 2003. 
9. Мольтман Юрген. Знание и мудрость: к диалогу естественных наук и богословия. М., 

Библейско-Богословский институт св. ап. Андрея. – 2005. 
10. Наука и богословия: историческая перспектива. – М., Библейско-Богословский 

институт св. апостола Андрея. – 2004. 
11. Научные и вненаучные формы мышления. – М., 1996. 
12. Полкгшхорн Джон. Наука и богословие. Введение. – М., Библейско-Богословский 

институт св. апостола Андрея, 2004. 
13. Полкинхорн Джон. Вера глазами физика. – М., Библейско-Богословский институт св. 

апостола Андрея, 2004. 
14. Хеллер Михаил. Творческий конфликт: о проблемах взаимодействия научного и 

религиозного мировоззрения. – М., Библейско-Богословский институт св. апостола 
Андрея, 2005. 

15. Хокинг С. Краткая история времени. – СПб., 2001. 
 

АКСІОЛОГІЯ ЗНАННЯ 
Шифр дисципліни – 8.030101/00/2.1.5 
Курс – 5; семестр – 9; усього годин – 144; на тиждень – 2 год., (л/с);4 кредита. 



Обов’язкова. 
Попередні умови: 7.030101/00/1.06, 6.030101/00/5.09 

Мета викладання дисципліни: привернути увагу до надзвичайно актуальної в 
сучасних умовах проблематики, пов’язаної з аналізом ціннісних аспектів науково-
технічного поступу. В його основу покладено модель аксіосфери культури, що дозволяє 
всебічно витлумачити аксіологічну зумовленість наукового знання, досліджувати його 
морально-естетичні параметри, евристичне значення метафізичних і релігійних ідей, 
апріорних уявлень, інтуїцій, і т. ін. Те, що “знання – сила”, відомо давно, та тільки 
сьогодні потенціал наукового (і не тільки наукового) знання чітко виявляє свої ціннісні 
характеристики, чим і пояснюється актуальність даної теми. Аксіологія знання ще не 
стала загальновизнаною, самостійною сферою сучасного наукознавства, хоч усі підстави 
для цього є. Сприяти успішному розв’язанню цієї проблеми – основна мета спецкурсу 
«аксіологія знання», розрахованого на магістрів спеціальності «філософія». 

Завдання вивчення дисципліни: ознайомлення з основними засадами аксіологічного 
дослідження знання, формування відповідної методологічної культури і виявлення 
перспективних напрямів аналізу ціннісної проблематики науки і культури; обґрунтувати 
аксіологічний характер універсального, синкретичного світогляду, в якому всі цінності 
підпорядковані найвищій цінності Блага (для віруючої людини – Бога), що відкриває 
можливість осмислювати наукове знання в його взаємозв’язку з етичними, естетичними та 
релігійними цінностями: комплексний аналіз усієї сфери знання крізь призму сучасної 
філософської теорії цінності. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: 
розуміти: 
уміти: 
Викладацький склад: Марчук Михайло Георгійович – доктор філософських наук, 

професор кафедри філософії. 
Методи навчання: лекції, семінарські заняття, реферати, ессе, групові та 

індивідуальні консультації, самостійна робота студента, самостійне опрацювання 
першоджерельної літератури, рецензія та анотація до наукової праці. 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, усне опитування, тестування, 
доповідь, захист реферату, ессе, аналіз першоджерела, рецензія та анотація першоджерела, 
термінологічний диктант, словникова робота, творче завдання. Підсумкове: іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

1. Марчук М. Г. Ціннісні потенції знання. – Чернівці, “Рута”, 2001. – 319 с. 
 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ЦІННІСНОЇ СФЕРИ ЗНАННЯ 
 
Н.Е. 1.1. Загальнофілософські та концептуально-дисциплінарні засади аксіології 
знання 

Історико-філософські передумови становлення аксіології знання. Концептуальні 
засади аналізу ціннісного потенціалу мислення. Цінність як потенційно-диспозиційна 
форма мислення. Смисл і цінність. Метафізика можливого, теорія цінності та філософія 
знання – три витоки нової дисципліни. Генеза потенціалістичного розуміння цінності. 
Аристотелівське визначення понять “акт” і “потенція”. Первинність актуального стосовно 
потенційного буття за Т.Аквінським. “Єдине” Плотіна – сама потенція буття. “Метафізика 
можливого” М.Кузанського. “Буття-потенція” та потенційний характер мислення. 



Гармонійне поєднання Істини, Добра і Краси у філософії Ляйбніца. Цінність істини в 
контексті філософської теорії цінності. Дослідження ціннісного потенціалу знання в 
сучасній філософії. Від наївно сутнього та сентиментально належного до реально 
можливого. Потенціологія чи аксіологічний потенціалізм? 

 
Н.Е. 1.2. Аксіологія знання в контексті потенціалістичного розуміння цінності 

Знання реального, можливого і належного. Критика потенціалізму В.Франклом. 
Оцінка і вибір можливостей. Здійснення належного як актуалізація цінності можливого. 
Потенціалізм як онтологічний, епістемологічний і аксіологічний принцип, органічно 
пов’язаний з апріоризмом і трансценденталізмом. Ідея взаємодії сумірно-протилежних 
потенцій в історії філософії. Цінність як можливість актуалізації потенціалу буття. Смисл 
існування – “здійснення” ціннісно структурованих “потенцій-потреб” (Г.Парсонс). 
Пізнання цінності – це усвідомлення можливості на тлі дійсності (В.Франкл). Ціннісний 
потенціал знання не вичерпується істиною інтелектуалістичною та раціоналістичною 
(М.Бердяєв). Необхідність апріорної моделі дослідження ціннісних аспектів знання. 

 
Н.Е. 1.3. Структура “ціннісного світу” і “сферично-векторна” модель аксіології 
знання 

Предмет і метод аксіології знання. Структура ціннісної сфери культури і місце в 
ній істини. Апріорна “просторова” (голографічна) схема “ціннісного універсуму”. 
Раціональні, чуттєві та вольові параметри знання. Ціннісні характеристики знання в 
системі ціннісних координат інтелектуальної діяльності. Зв’язок іманентного і 
трансцендентного в ціннісному ставленні до дійсності. Мотиви аксіологічного 
потенціалізму в неокантіанстві (Віндельбанд, Ріккерт), філософії життя (Ніцше, Дільтей), 
соціології знання (Дюркгейм, Шелер, Мангейм, Старк, Парсонс). Аксіологічні тенденції в 
сучасній філософії та методології наукового пізнання.  

 
Н.Е. 1.4. Протиставлення когнітивного та ціннісного в знанні: від ригоризму до 
потенціалізму 

Антиномія пізнавального і ціннісного. Можливості відновлення синкретизму. 
Причини появи ідеї ціннісної нейтральності знання та її наслідки. Включення світу 
людини у структуру знання. Критика концепції ціннісної нейтральності знання з погляду 
моральної філософії. Подолання ригоризму як умова можливості аксіології знання. 
Традиція протиставлення наукового та ціннісного виміру людського мислення. Цінність 
об’єктивного знання за М.Вебром. Еволюція позитивістської методології. 
“Концептуальний каркас” К.Поппера як аксіологічний контекст, у якому реалізується 
потенціал теорії. Внесок “історичної школи” в аксіологію знання. Реабілітація 
гуманістичних цінностей і оздоровлення технократично спотвореного образу 
природознавства. Ціннісна переорієнтація методології.  

 
Н.Е. 1.5. Наукова раціональність і цінність ірраціонального контексту дискурсивної 
думки 

Поняття істини як аксіологічна категорія. Романтична реакція на логіко-
гносеологічну деформацію методологічної думки, її антисцієнтистське спрямування. 
Труднощі поєднання ціннісного підходу з ідеалом несуперечливого мислення. Зміст 
істини і дихотомія “сутнє-належне”. Проблема “нової раціональності”. Перенесення 
акцентів на дослідження ціннісного потенціалу знання. Цінність ірраціональної 
компоненти знання. Роль емоційних і вольових чинників духовності. Логічний потенціал 
істинності. Роль аксіологічного критерію. Співвідношення понять “істина” і “правда”. 
Належне як аксіологічний потенціал становлення сутнього. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 



РАЦІОНАЛЬНІ, ЕТИЧНІ, ЕСТЕТИЧНІ ТА САКРАЛЬНО-МІСТИЧНІ 
ЦІННІСНІ ПОТЕНЦІЇ НАУКОВОГО ЗНАННЯ 

 
Н.Е. 2.1. Смисл обмежень у сфері науково-технічного поступу та роль етичної 
потенції знання 

Питання про науковий потенціал етики в історії філософської думки. Етичні та 
діаноетичні чесноти. Аретологічна, деонтологічна і консеквенціональна етика. Предмет, 
об’єкт і метод етики науки. Моральна потенція наукового знання. Ціннісні 
характеристики результату наукової діяльності. Творчість ученого як елемент етичного 
волевиявлення. Значущість моральної компоненти в умовах дисгармонії між Істиною, 
Добром і Красою. Похибки як умова досягнення істини. Наукова творчість – каталізатор 
морального почуття. Проблема моральної відповідальності вченого. Свобода наукової 
творчості та вибір альтернатив. Аксіологічна перевага потенційно можливого перед 
актуальним. Обов’язок ученого – попереджати про негативні ціннісні потенції знання. 
Ціннісна корекція науково-технічного поступу. 

 
Н.Е. 2.2. Естетична потенція наукового дослідження: конструктивність ідеалу краси 

Когнітивний аспект естетичної сфери культури і естетика пізнавальної діяльності. 
Необхідність естетики науки у структурі аксіології знання. Спектр існуючих уявлень про 
взаємодію науки і мистецтва. Критика гносеологізму. Мистецтво – засіб актуалізації 
чуттєвого потенціалу мислення. Спільне підґрунтя художньої та наукової творчості. 
Цінність особистісних потенцій у розвитку наукового знання. Гносеологічна своєрідність 
мистецтва і естетична цінність істини. Наука як особливий вид мистецтва. Вплив 
естетичних цінностей на результативність наукового дослідження. 

 
Н.Е. 2.3. Поєднання ціннісних елементів знання в релігійному світорозумінні вченого 

Ціннісно-смислова структура свідомості та релігійна віра. Специфіка наукового та 
релігійного світосприйняття. Ціннісний аспект антагонізму між науковим і релігійним 
світоглядом. Умови відновлення втраченого синкретизму. Генетичний зв’язок наукового 
пізнання та релігійного мислення. Вплив християнства на формування сучасної науки 
(М.Вебер і М.Бердяєв). Ідея “космічної релігії” А.Ейнштейна. Віра в існування 
відповідності між ідеальним порядком людського мислення та раціональним порядком 
речей. Віра як інтенція мислення, зумовлена цінністю Блага. Поняття філософської віри 
(К.Ясперс). Інтуїтивна впевненість у доцільності та гармонійності світу – передумова його 
наукового дослідження. Відмова від ідеї панування над природою. Перспективи 
формування цілісного, синкретичного світогляду.  

 
Н.Е. 2.4. Ціннісні потенції наукового знання в контексті проблем освіти і виховання 

Система ціннісних орієнтацій у сфері формування підростаючого покоління. Нова 
парадигма суб’єкт-об’єктної взаємодії. Роль етичних і естетичних цінностей. Освіта і 
виховання – створення підґрунтя для ціннісно зорієнтованого розвитку науки. Відмова від 
тотального виховного впливу. Виховання і самовиховання. Віра в унікальні творчі 
потенції людини. Свобода волі в системі ціннісних орієнтацій особистості. Суть ідеї 
гармонійного, всебічного розвитку – в актуалізації синтетичного (когнітивного, 
морального, чуттєвого) потенціалу спонтанної взаємодії людини зі світом. Роль 
аксіологічної концепції знання в сучасній педагогіці.  

 
Н.Е. 2.5. Вплив аксіологічної концепції знання на формування сучасної картини 
світу 

Ціннісні характеристики світоглядних уявлень, які формуються засобами 
наукового пізнання. Роль універсальної системи ціннісних орієнтацій у становленні 
єдиної загальнонаукової картини світу. Глобальний еволюціонізм і його загальнонауковий 



смисловий потенціал. Аксіологічна визначеність еволюціоністської моделі. Ціннісна 
проблематика в контексті еволюційної епістемології та еволюційної етики. Умови 
можливості еволюційної естетики. Естетичний потенціал наукової картини світу. 
Ціннісний аспект античного поняття “космос”. Евристичне значення потенціалістичного 
розуміння цінності в процесі створення сучасної загальнонаукової картини світу. 
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ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Шифр дисципліни – 7.030101/00/2.2.1 
Курс – 5, семестр - 9, всього годин – 108, на тиждень – 2 год., (л); 2 кредити. 
Вибіркова. 
Попередні умови: 6.030101/00/3.05, 6.030101/00/5.09. 

Мета викладання дисципліни: забезпечити знання організації, методики та 
методології наукових досліджень, методики написання тексту наукової роботи, 
підготовки та захисту дисертації; вивчити методологію наукових досліджень і методи 
філософсько-релігієзнавчих дисциплін; освоїти способи організації, методику та 
методологію наукового дослідження, методику пошуку літератури та опрацювання 
документальних матеріалів, основні вимоги до написання наукового твору, автореферату 
та самої дисертації та їх редагування; форми підготовки та проведення експертизи і 
захисту дисертації. 

Завдання вивчення дисципліни: дати студентам знання з основних напрямків, 
закономірностей, змісту і форм наукової творчості, методів планування, організації і 
керування науковою творчістю та роботою наукових колективів, прав і обов’язків учених 
як суб’єктів права інтелектуальної власності; засвоєння знань та умінь в сфері розвитку 
знання і наукових досліджень, що забезпечують здатність аналізувати, оцінювати і 
порівнювати альтернативи, генерувати оригінальні ідеї у сфері теорії та практики 
релігієзнавства; підвищення рівня методологічної культури дослідницької діяльності, 
творчого володіння методами пізнання і діяльності; оволодіти гігієною розумової праці; 
підвищення культури дослідження міждисциплінарних, багатокритеріальних проблем, 
використання методів системного підходу для оптимізації нових рішень, генерування 
нестандартних, інноваційних рішень завдань у фаховій галузі; сприяння формуванню у 
фахівців інноваційного мислення за допомогою фундаменталізації змісту науково-
дослідної роботи і поглибленню міждисциплінарних знань; розвиток спроможності 
інтегрувати знання, вирішувати складні завдання в умовах неповної інформації за 
допомогою методів теоретичного дослідження з урахуванням соціальної та етичної 
відповідальності за прийняті рішення; підготовка магістрів до самостійного виконання 
наукової роботи, ознайомлення з формами звітності, методикою підготовки повідомлень, 
доповідей, тез, наукових статей, курсових та дипломних робіт; розвиток компетенцій 
самостійної науково-дослідної роботи й оволодіння методикою теоретичних і науково-
практичних досліджень, пов’язаних з науковою проблематикою кафедри релігієзнавства; 
сприяти реалізації знань, навичок творчого мислення в навчальному процесі навчально-
дослідницької та подальшої науково-дослідницької діяльності майбутніх спеціалістів. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: фундаментальну, загальнонаукову, конкретно-наукову методологію 
наукових досліджень та методи філософсько-релігієзнавчих дисциплін; методику пошуку 
літератури та опрацювання документальних матеріалів; роботу з монографічною і 
періодичною науковою вітчизняною та іноземною літературою для знайомства і 
використання новітніх досягнень в галузі релігієзнавчої науки; принципи пошуку наукової 
інформації в мережі «internet» та інших мережах і системах; 

розуміти: роль наукових досліджень у розвитку суспільства; необхідність набуття 
компетенції самоосвіти та саморегулювання, мотивації та потреби навчання протягом 
всього життя, отримання досвіду самостійного одержання знань і підвищення 
кваліфікації; 

уміти: орієнтуватися і користуватися джерельною базою наукових досліджень; 
застосовувати основні вимоги та послідовність роботи при написанні наукового твору; 
здійснювати редагування тексту наукової праці; представляти результати своєї науково-
дослідницької роботи у вигляді звітів, рефератів, статей, наукових оглядів, 



використовуючи сучасні засоби презентації; чітко і ясно, аргументовано доводити до 
аудиторії фахівців отриману наукову інформацію та свої висновки; розробляти наукові 
проблеми, писати наукові статті, роботи, застосовуючи при цьому нові інформаційні 
технології, програмні забезпечення; вибирати напрямок науково-дослідницької роботи у 
рамках діяльності різноманітних організацій; оцінювати актуальність намічених 
досліджень; формулювати мету і завдання дослідження; визначати предмет і об’єкт 
дослідження; розробляти програму, план і методику проведення досліджень з вибраної 
теми; здійснювати аналітичний огляд джерел науково-технічної інформації за обраною 
тематикою НДР; здійснювати пошук нових наукових рішень. 

Викладацький склад: Возний Ігор Петрович – доктор історичних наук, професор 
кафедри релігієзнавства та теології. 

Методи навчання: лекції, групові та індивідуальні консультації, самостійна 
робота студента, робота над ІНДЗ. 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, тестування, теоретичні 
письмові роботи з актуальних проблем теми, оцінка за ІНДЗ (реферативні доповіді, ессе, 
аналітичний виклад конспектів першоджерел, аналітичні концепції першоджерел, 
реферативні роботи). Підсумкове: іспит. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

6. Балух В.О. Магістерські роботи: Методичні рекомендації. – Чернівці: «Рута», 2003. 
– 42 с. 

7. Магістерські роботи: Методичні рекомендації. − Чернівці, 2003. 
8. Методичні рекомендації до написання реферату, курсової та дипломної роботи / 

А.М.Маковецький. – Чернівці, ЧДУ, 1996. – 15 с. 
9. Методичні рекомендації з філософії. Реферат, курсова та дипломна робота / 

А.М.Маковецький. – Чернівці, ЧДУ, 1999. – 12 с. 
10. Реферат, курсова та дипломна робота з філософії / А.М.Маковецький. – Чернівці, 

ЧНУ, 2001. – 15 с. 
 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Н.Е. 1.1. Організація праці дослідника 
Роль наукових досліджень у розвитку суспільства. Поняття “наука” та “наукова 

діяльність”. Засоби збереження та передачі наукової інформації. Значення наукових 
досліджень. Динаміка, механізм та структура наукової творчості. Робоче місце та шляхи 
його вдосконалення. Технічне оснащення науково-дослідницької роботи. Гігієна 
розумової праці. Гігієна здорової діяльності. Гігієна слухової діяльності. Стимулятори 
розумової праці. Фізична культура. Фактори збереження працездатності наукових 
працівників. Поняття про науку. Наукова комунікація. Наукова школа. Організація 
творчої діяльності. 

 
Н.Е. 1.2. Складові частини наукової праці та етапи наукового дослідження 

Складові частини наукової праці. Вибір теми дослідження. Наукова проблема. 
Об’єкт та  предмет дослідження. Короткий аналіз основної літератури. Мета та завдання 
дослідження. Етапи наукових досліджень. Документальні джерела інформації. Система 
наукової інформації. Каталоги і картотеки. Бібліографічні покажчики. Основні 
характеристики науковця; приклади високих наукових результатів (за біографіями 



видатних філософів та релігієзнавців України). Робочий день, робоче місце науковця; 
технічні засоби наукової, діяльності. Особистий архів. Культура спілкування. 

 
Н.Е. 1.3. Методологія наукових досліджень 

Визначення методології. Місце методології наукових досліджень. Взаємозв’язок 
між методологією і методами пізнання. Принципи оцінки подій, фактів і явищ. Принцип 
історизму наукових досліджень. Принцип об’єктивізму. Методи філософсько-
релігієзнавчих досліджень (порівняльно-історичний, ретроспективний, статистичний, 
індуктивний, дедуктивний, аналітичний, структурний, соціолінгвістики тощо). Поняття 
фундаментальна методологія. Загальнонаукова методологія. Конкретно наукова 
методологія. Загальні методи наукового дослідження. Основні методи релігієзнавчої 
науки та філософії. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Н.Е. 2.1. Джерельна основа наукових досліджень. Архіви, бібліотеки, музеї 
Центральні державні архіви. Обласні державні архіви. Районні і міські державні 

архіви. Бібліотеки національної Академії Наук України. Універсальні багатогалузеві 
бібліотеки України. Бібліотеки вищих навчальних закладів. Бібліотеки музеїв України. 
Державні музеї. Обласні та відомчі музеї. Методичні прийоми викладу наукового 
матеріалу. Техніка написання тексту та типові помилки при підготовці публікацій і 
доповідей. Наукова стаття як один із видів публікацій. Тези, доповіді, повідомлення як 
форми висвітлення підсумків наукової роботи; реферат: види, структура, обсяг, рецензія 
на реферат.. 

 
Н.Е. 2.2. Історіографія проблеми. Методика пошуку літератури 

Планування особистої роботи. Послідовність пошуку джерел інформації. 
Бібліографічний пошук у каталогах і картотеках. Систематичний каталог. Алфавітно-
предметний покажчик.  Предметний каталог. Журнальні і газетні статті. Замовлення 
джерел. Вивчення опублікованих джерел. Складання власної картотеки. Техніка читання. 
Форми та види запису. Пошук матеріалів і власному архіві. Загальна характеристика 
курсової роботи як самостійного навчально-наукового дослідження студента. Підготовка 
до захисту та захист курсової, кваліфікаційної, магістерської роботи. Магістерська робота 
як самостійна навчально-дослідницька праця. Типові помилки в написанні та оформленні 
курсової, кваліфікаційної, магістерської роботи. 

 
Н.Е. 2.3. Методика опрацювання документальних матеріалів 

Опублікування опублікованих джерел і складання списку архівів. Науково-довідкові 
посібники для пошуку архівних фондів. Складання списку фондів. Науково-довідковий 
матеріал у межах фонду. Національна автоматизована інформаційна система (НАІС). 
Основні методи і прийоми роботи дослідників над архівними документами. 
Систематизація робочих матеріалів. Правила роботи дослідників у читальних державних 
архівів. Пошук, огляд, читання, конспектування, виписки, нотатки, ксерокопіювання, 
сканування, система позначень “на берегах” конспекту, “кольоровий код” (маркер, 
кольоровий папір, закладки), бібліографічні картки, систематизація матеріалу. 

 
Н.Е. 2.4. Організація написання тексту наукової роботи 

Форми праць з філософсько-релігієзнавчих дисциплін (тези, матеріали, наукові 
статті, монографії, анотації, огляд). Загальні вимоги до написання наукової праці. 
Послідовність роботи по підготовці наукового дослідження (уточнення плану, вибір і 
підготовка матеріалів, виношування основних ідей, формування основної ідеї, 



календарний план). Структура наукового дослідження (заголовок, анотація, вступ, 
передмова, основний текст, післямова, список джерел і літератури, покажчики, зміст, 
обсяг). Написання тексту наукової праці. Редагування рукопису. Оформлення наукового 
твору. Пошук сайтів найбільших бібліотек України. Ключові слова: релігієзнавство, 
світові релігії, етнічні релігії, , конфесії тощо. Форма звітності: список знайденої 
літератури / джерел (окремо за ключовим словом / словами – на вибір) 

 
Н.Е. 2.5. Дисертація – особлива форма наукової роботи 

Дисертація – форма атестації наукових і науково-педагогічних кадрів. Основні 
вимоги до дисертації. Структура дисертації. Вимоги до змісту дисертації. Авторське 
редагування тексту. Правила оформлення дисертації. Особливості реферування 
релігієзнавчих текстів. Цитування і перефразування у реферативних текстах. 

 
Н.Е. 2.6. Методика підготовки до проведення експертизи та захисту дисертації 

Попередня експертиза дисертації в колективі, де виконувалося наукове 
дослідження. Автореферат дисертації. Спеціалізовані ради по захисту дисертації. 
Підготовка та прилюдний захист дисертації. Оформлення і подання дисертації та 
матеріалів захисту до ВАК України. Післямова. Основні елементи наукового виступу. 
Обговорення шляхів наукового пошуку та аналізу обраної теми. Компіляція і плагіат: 
етичні межі. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навч. посібн. – 3-є вид. – К., 2001. 
2. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: 

Навчальний посібник. – К., 2004.  
3. Ковальчук В.В., Моїсеєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. 

– К., 2005. 
4. Коломієць В. О. Як виконувати курсову роботу: Метод. посібник для студентів 

вищих педагог. навч. закладів. – К., 2003.  
5. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. − К., 2003. 
6. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. 

посібник. − К., 2003. 
7. Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів: Підручник. − К. , 

2004.  
8. Кушнаренко Н.Н.Документоведение: Учеб. для вузов-культуры. − К., 2003. 
9. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: 

Навчальний посібник. – К., 2003. 
10. Пономаренко Л.А. Яку підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового 

ступеня. − Методичні поради. − К., 2001. 
11. Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія: Навч. посібник для студентів 

„Видавнича справа та редагування”. – Львів, 2003. 
12. Середа Л. П., Павленко В. С. На допомогу авторам навчальної літератури: Навч. 

посібник для викладачів вищих навч. закладів. – К., 2001. 
13. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К., 

2005. 
14. Сурмін Ю. Майстерня вченого: Підруч. для науковця. – К., 2006. 
15. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. – К., 2004. 
16. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької 

діяльності: Підручник. – 5-те вид., – К., 2006. 
17. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-метод. 

пособие / Пер. с итал. – М., 2003. 
 



КОНФЕСІОЛОГІЯ 
Шифр дисципліни – 8.030101/00/1.2.2 
Курс – 5, семестр – 9, всього годин – 126, на тиждень – 2 год., (л/с), 3,5 кредиту. 
Вибіркова. 
Попередні умови: 6.030101/00/2.12 

Мета викладання дисципліни: дати студентам знання про християнські конфесії 
як предмет релігієзнавчого дослідження та конфесійні інтерпретації християнської моралі. 

Завдання вивчення дисципліни: зробити порівняльний аналіз християнських 
конфесій; дослідити особливості православного та католицького культу і релігійну 
діяльність протестантських церков. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
 знати: знати догматичні спільності та відмінності християнських конфесій; 
інтерпретації в різних філософсько-релігієзнавчих концепціях проблеми пізнання Бога та 
докази його буття; особливості інституалізації релігійного життя християн; 
проаналізувати основи віровчення різних християнських конфесій; дослідити проблеми 
сумірності християнських конфесій; орієнтуватися у палітрі християнських конфесій на 
Україні. 

Викладацький склад: Филипович Людмила Олександрівна – доктор філософських 
наук, професор 

Методи навчання: лекції, семінари, групові та індивідуальні консультації, 
індивідуальні завдання, підготовка рефератів. 

Методи оцінювання: Поточне: контрольні роботи, тестування, теоретичні 
письмові роботи з актуальних проблем теми, оцінка за ІНДЗ (реферативні доповіді, ессе). 
Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: 

ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЇ ЯК ПРЕДМЕТ РЕЛІГІЄЗНАВЧОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ ДОГМАТИЧНІ СПІЛЬНОСТІ ТА ВІДМІННОСТІ 

 
НЕ 1.1. Порівняльний аналіз християнських конфесій як предмет релігієзнавчого 
дослідження 

До поняття православ'я, католицизм, протестантизм. Принципи порівняльного 
дослідження. 

 
НЕ 1.2. Догматичні спільності та відмінності християнських конфесій 

Загальнохристиянське в розумінні Бога, Ісуса Христа, Духа Святого, Церкви. 
Акцентація православних, католицьких, протестантських витлумачень Бога і Церкви. 
Есхатологічні вчення православ'я, католицизму, протестантизму. Рай і пекло. Життя після 
смерті. 

 
НЕ 1.3. Проблема пізнання Бога в християнстві 

Релігійна істина і релігійне знання. Богоодкровення. Богопізнання. Ставлення до 
Святого Писання і Святого Передання. 

 
НЕ 1.4. Конфесійні інтерпретації християнської моралі 

Декалог та його значення для християнства. Проповідь Ісуса Христа. Православна, 
католицька і протестантська етика. 



 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: 

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ ХРИСТИЯН 
 

НЕ 2.1. Конфесійно-християнські антропології 
Біблійне вчення про людину. Свобода людини. Теодицея і антроподицея. Сенс 

людського буття. Гріх, покаяння, спокута. Спасіння. Особливості православної, 
католицької та протестантської сотеріології. Православна, католицька, протестантська 
антропологія. 

 
НЕ 2.2. Соціальні доктрини сучасних християнських церков 

Церква і суспільство: історичні форми взаємодії і сучасні проблеми. Відношення до 
світської влади. Державно-церковні відносини. Церква і національне. Відношення до 
шлюбу. Духовна освіта. Міжконфесійні відносини. Відношення до інших християн. 
Екуменічний рух. 

 
НЕ 2.3. Особливості православного і католицького культу. Релігійна діяльність 
протестантських церков 

Обряди. Таїнства. Богослужіння (літургія). Мова богослужіння. Молитви. Культ 
святих, мучеників, апостолів, святителів. Культ Богородиці (Діви Марії). Вшанування 
реліквій, ікон, хреста. Паломництво. Релігійні свята. Релігійний календар. Символічна 
система. Архітектура, музика, живопис. 

 
НЕ 2.4. Особливості інституалізації релігійного життя християн 

Внутрішня організація Церкви. Церковна ієрархія. Інші релігійні організації і 
(мирянські рухи, релігійні школи і вузи). Чернецтво. Особливості монашого життя. 
Функціональність монастирів. Чернечі ордени. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Академічне релігієзнавство (за ред. А.Колодного). - К.: Світ знань, 2000. 
2. Пауль Тиллих. Систематическая теология: Т.1,2. 
3. Сравнительное богословие: Теоретич. курс авториз. излож. / Моск. зкстер. гуманит. 

Ун-т. - М.: МЗГУ, 1993. 
4. Сергій Головащенко. Історія християнства. - К., 2001. - СІ48-163; 164-169; 170-184; 

185-211. 
5. Мишель Малерб. Религии человечества. - М., 1997. 
6. О. Д-р Мирослав Іван Любачівський. Вірую в єдиного Бога. - Рим, 1990. 
7. Роберт Колб. Християнська віра в Лютеранському викладі. – 2000. 
8. Катехизис. - Видання УПЦ. - К., 1991. 
9. Свящ. С. Тышкевичь. Католический Катехизис. - Харбинь, 1935 (перевид. 

1992)Максим Маурітсон. Католицьке віровчення.-К., 1996. 
10. Протоиерей Митрофан Зноско-Боровский. Православне. Римо-католичество. 

Протестантизм и сектанство. Лекции по сравнительному богословию). - Узд-е 
Свято-Троицкой Сергиевой Лаврьі, 1991. 

11. Христианство. Знциклопедия в 3-х томах. - М., 1995. 
12. Релігієзнавчий словник. - К., 1996. 
13. Религии мира. Знциклопедия. - М, 1996. - Т.6.4.2. - С.259-374; 375-444; 445-507. 
14. Милард Зриксон. Християнское богословие. СПб., 2001. 

 
ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИКИ 

Шифр дисципліни – 7.030101/00/2.2.3 
Курс – 5; семестр – 9; усього годин – 126; на тиждень – 2 год., (л/с), 3 кредити. 



Вибіркова. 
Попередні умови: 6.030101/00/Г1.8. 

Мета викладання дисципліни: подати комплексне уявлення про сучасну 
гуманітарну та українську державотворчу перспективу: основні теоретичні підходи, 
методологічні принципи, філософсько-політичні рефлексії, дискурсивні практики та 
експериментальний практико-дослідницький аналіз. 

Завдання вивчення дисципліни: виявити контекст основних філософсько-
політичних традицій; окреслити основні проблемні питання філософсько-політичних 
досліджень; розглянути основні політично-ідеологічні парадигми сучасності та показати 
їх взаємозв’язок із загально світоглядними та філософськими проблемами; проаналізувати 
філософсько-політичну проблематику в контексті процесів державотворення; виробити 
світоглядно-політичні орієнтири, спрямовані на визначення кожної людини, її 
антропологічної та онтологічної цінності в контексті політичних процесів; застосовувати в 
рамках практичних завдань класичних та сучасних методів науково-філософського 
пізнання – дедукції, індукції, діалектики, феноменології, психоаналізу, герменевтики 
тощо; осмислити історичний розвиток суспільства та визначальних тенденцій його 
сучасного поступу; самоутвердити себе як особистості та фахівця на засадах пріоритету 
прав людини в сучасному громадянському суспільстві; застосовувати форм та способів 
філософського дискурсу для обґрунтування власного світогляду (переконання). 

В результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 
знати: різноманітні форми політичної діяльності; співвідношення істини і похибок, 

знання і віри; особливості функціонування політичної складової знання у попередні 
історичні епохи і в сучасному суспільстві; системи релігійних, моральних і 
інтелектуальних цінностей, їх значення в історії людства і в різних культурних традиціях; 
діалектику формування політичної діяльності особистості, її свободи і відповідальності; 
своєрідність інтелектуального, морального і естетичного досвіду різних історичних епох; 
знати структуру, форми, методи наукового пізнання в їхньому історичному розвитку, 
сучасні філософські моделі політичного існування; філософські концепції політики, про 
роль свідомості і самосвідомості в політичній діяльності; основні аспекти вивчення 
проблеми політичної онтології; проблему єдиного і множинного в політичних процесах; 
основні складові політичного буття; 

розуміти роль філософії у розвитку політики, , розуміти смисл співвідношення 
індивідуального та загального в політичній діяльності, суть традиції філософського 
осмислення політичного процесу, дискусії про характер змін, які відбуваються з людиною 
і людством на рубежі третього тисячоліття; 

уміти: осмислювати історичний розвиток суспільства та визначальні тенденції його 
сучасного поступу; самоутверджувати себе як особистості та фахівця на засадах 
пріоритету прав людини в сучасному громадянському суспільстві; розглядати соціальні і 
етичні проблеми в процесі політичної діяльності; розрізняти історичні типи політичної 
діяльності; володіти методикою наукового аналізу в контексті філософсько-світоглядного, 
ціннісно-смислового визначення; виділити основні риси філософії політики; розглянути 
Україну у сфері політико-філософських ідей; орієнтуватися у вчення філософів різних 
епох; порівнювати вчення різних представників; визначати особливості людського 
ставлення до політичної діяльності; класифікувати ставлення людини до політики і 
філософії політики; визначати основні онтологічні проблеми у взаємозв’язку із 
політичними процесами та явищами; аргументовано демонструвати  можливість 
існування чи не існування гармонійного розвитку у політичній діяльності. 

Викладацький склад: Козменко Максим Володимирович – асистент кафедри 
філософії. 

Методи навчання: лекційні заняття; семінарські заняття; самостійну роботу 
студентів; індивідуальні та групові консультації, додаткові види роботи студентів: 



написання та захист реферату, здійснення науково-пошукової роботи, виконання 
практичних завдань, виконання додаткового практичного завдання. 

Методи оцінювання: Поточне: на семінарських заняттях викладач оцінює 
виступи студентів з доповідями з питань винесених на порядок денний, доповнення до 
основних доповідей, задані питання доповідачам, участь студентів у дискусійному 
обговоренні актуальних проблем даної теми, захист рефератів, науково-пошукових робіт, 
твори-роздуми студентів, критичний аналіз прочитаних першоджерел, відповіді на 
додаткові практичні завдання та тестові завдання, які студенти розв’язують на кожному 
семінарському занятті з теми семінару. Підсумкове: залік. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерела та хрестоматії 
першоджерел, підручники, методичні рекомендації до вивчення дисципліни: 

 
Змістовне наповнення: 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І: 

ФІЛОСОФІЯ І ПОЛІТИКА. ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИКИ – 
СВІТОГЛЯДНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІДЕЙ 

 
Н.Е. 1.1. Філософія політики – світоглядне обґрунтування політичних ідей 

Філософія і політика: взаємозв’язок, взаємовплив та розвиток. Політика як сфера 
виявлення філософії. Гуманістичний смисл взаємодії суспільства, політичної особи та 
політики. Політика як стратегія життя та сенс діяльності. Філософія як інструмент 
політики. Україна в сфері політико-філософських ідей. Філософія політики – унікальна 
спроба дослідити політику та її творця. Філософська складова політики. Філософсько-
світоглядні засади осмислення політичної реальності. Відносна самостійність політики. 
Об’єктивні засади політики. 

 
Н.Е. 1.2. Історія філософії політики. Основні етапи. Підґрунтя основних світових 
політичних ідеологій 

Становлення філософії політики. Значення даного виду знання для розвитку науки, 
політики, політичної діяльності.  Зміна парадигми і контексті зміни часових епох. Основні 
етапи становлення філософсько-політичної думки. Філософсько-політичні ідеї 
українських філософів. Огляд основних політичних ідеологій. Аналіз. Порівняння. 
Міфологічні уявлення як зародкова форма вираження філософсько-політичних ідей. 
Політична думка Стародавньої Греці та Риму. Філософьско-політчина думка 
Середньовіччя. Філософсько-політичні вчерря доби Відродження та Просвітництва. 
Доктрини 18-19 століть. Критично-утопічний соціалізм та комунізм. Особливості 
російської філософсько-політичної думки. Стародавні ідеї філософсько-політичного 
характеру. Ідеї Г.Сковороди. Вчення Кирило-Мефодіїівського товариства. Переконання 
Т.Шевченка, М.Драгоманова, І.Франка. Філософсько-політична доктрина 
М.Грушевського, В.Винниченка. Філософсько-політичні розвідки В. Липинського та 
Д.Донцова. 
 
Н.Е. 1.3. Політична онтологія. Основні онтологічна парадигми та їх взаємозв’язок із 
сферою політичного буття 

Визначення основних онтологічних проблем у взаємозв’язку із політичними 
процесами та явищами. Проблема Єдиного і множинного в політичних процесах. 
Гармонія політичних структур та суспільних відносин. Методологічно-праксеологічні 
аспекти політичних онтологічних систем. Сутність політики і світу політичного. Світ 
політичного та його буття. Політика як мистецтво можливого. Сутнісні ознаки політичної 
діяльності. Джерела та реалізація політичної влади у суспільному житті. 



 
Н.Е. 1.4. Політична антропологія 

Людина політична. Різноманітність підходів до суті “політичної людини”. Смисли 
політичної діяльності. Політика як творчість. Людське в політичних процесах, Вплив 
людини на формування політичної думки. Людина як частина політичного процесу, 
політичної маси. Воля до влади. Харизма. Рівність і єдність, підкорення інтересів 
політичній еліті. Людина як політична істота. Суспільство-політика-людина. Людський 
вимір політики. Мораль і етика в політичній діяльності. Діалектика політики і моралі. 
Історичні стаді розв’язання проблеми. Політика як спосіб життєдіяльності людини. 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2: 
АКСІО-ГНОСЕОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФІЛОСОФІЇ 

ПОЛІТИКИ 
 
Н.Е. 2.1. Політична аксіологія. Цінність влади 

Влада як функція соціуму: професійний розподіл та його зміни. Парадигма 
служіння та підкорення. Суб’єкт-об’єктні проблеми влади. Психо-соціальний аспект 
влади. Етика і політика. Головні цінності політики та людини політичної. Роль політичних 
цінностей та їх легітимізація. Особистий та масовий та суспільний егоїзм. Відношення 
ідеалу і реальності.  Влада як функція соціуму. Суб’єкт-об’єктні проблеми політики. 
Етика та політика, егоїзм та альтруїзм в системі політичних цінностей. Політична 
структура та її зв’язок з ціннісною орієнтацією соціуму. Аксіологія влади та політичної 
діяльності. Особливості аксіології в Україні. 
 
Н.Е. 2.2. Гносеологія у філософії політики. Закони і категорії філософії політики 

Види знання та політика. Політичне та філософське у знанні. Суб’єкт та об’єкт 
пізнання у політиці. Пізнання та політична практика. Політика та істина. Істинна політика. 
Інтелектуально-чуттєвий аспект політичної діяльності. Творчість в політиці. Емпіричний 
та теоретичний рівні. Можливість, дійсність, імовірність в політиці. Політична 
необхідність і випадковість. Частина і ціле. Політичні суперечності та гармонія в політиці. 
Системність. Якість, кількість, міра в політиці. Політична гносеологія та політична 
епістемологія. Закономірності політичного буття людей як предмет теорії політичного 
пізнання. Свідоме та стихійне у політичних законах. Використання об’єктивних законів 
суспільно-політичного життя: можливості та межі. 
 
Н.Е. 2.3. Політична свідомість 

Структура політичної свідомості. Типи політичної свідомості. Ідеологія та суспільна 
психологія. Активність ідеології. Ідеологія та істина. Ідеологія та наука. Структура 
політичної ідеології. Різновиди сучасних політичних ідеологій. 
 
Н.Е. 2.4. Філософія політики як  методологія політичного пізнання 

Теорія та методологія політичного пізнання. Методологія політики та теорія 
політичної дійсності. Структура сучасної методології політики. Розширення сфери дії 
методології політики. Філософія політики та методологія політичного пізнання: загальна 
характеристика співвідношення. Методологія політики та теорія політичної дійсності. 
Особливості реалізації методологічної функції філософії політики. 
 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 
1. Богданов Е. Н., Зазыкин В. Г. Психологические основы “паблик рилейшнз”. — 

СПб.: Питер, 2003. 
2. Варій М. Й. Політико-психологічні передвиборні та виборчі технології. — К.: Ніка-

Центр, 2003. 



3. Гаджиев К. С. Политическая философия. — М.: Экономика, 1999. 
4. Гаєвський Б. А. Філософія політики. — К.: Вища шк., 2005. 
5. Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. — К.: Лібра, 1999. 
6. Исаев И. А. Власть и закон в контексте иррационального: Очерки по философии 

политики и права. — М.: Юристъ, 2006. 
7. Калініченко М. Влада громадянського суспільства. — Суми: Універ. кн., 2006. 
8. Кирилюк Ф. М. Політологія Нової доби: Посібник. — К.: Вид. центр “Академія”, 

2003. 
9. Кирилюк Ф. М. Політологія Ренесансу: Навч. посіб. — К.: Знання, 2000. 
10. Кирилюк Ф. М. Політологія середньовіччя: Навч. посіб. — К.:Тов-во “Знання” 

України, 2000. 
11. Кирилюк Ф. М. Стародавня політологія: Навч. посіб. — К.: Знання України, 2000. 
12. Мадіссон В. В., Шахов В. А. Сучасна українська геополітика — К.:Либідь, 2003. 
13. Оболонский А. В. Мораль и право в политике и управлении — М.: ГУ ВШЭ, 2006. 
14. Панарин А. С. Философия политики — М.: Новая шк., 1996. 
15. Поппер К. Открытое общество и его враги: В 2 т. — К.: Ника-Центр, 2005. 
16. Порфімович О. Л. Імідж і влада. — К.: Дакор, 2007. 
17. Рубин В. А. Личность и власть в древнем Китае: Собр. тр. — М.: Издат. фирма 

“Восточная лит.” РАН, 1999. 
18. Толстоухов А.В Філософія політики: Підр./К.:Знання України, 2003.- 400 с. 
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