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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність (напрям 

підготовки), освітній 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

вечірня 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

6 

Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

(шифр і назва) 

Дисципліна циклу 

загальнонаукової 

підготовки (обов’язкова 

компонента) 

 

  

Змістових частин – 2 

204 «Технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва»  

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 180 

1,2-й 1,2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

аспіранта - 6 

Третій (освітньо-

науковий) рівень: 

«Доктор філософії 

(Ph.D.)» 

 

24 год. 24 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 20 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

136 год. 14 год. 

Індивідуальні завдання: 

  

Вид контролю: 

залік/екзамен 

    Примітка.  
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 1:3  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета спонукання здобувачів до філософського осмислення сучасної дійсності, 

підвищення їхнього рівня абстрактного мислення як необхідної умови формування 

загальної й наукової культури мислення. 

 

Завдання: ввести здобувачів у сферу формування, функціонування і розвитку 

духовного виробництва, що продукує знання з основних проблем буття, мислення 

і пізнання; сприяти становленню в них наукового світогляду та творчого 

мислення; націлити майбутніх фахівців сільського господарства на ціннісні 

орієнтири, що відповідають вимогам часу. 

 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після 

вивчення дисципліни здобувач повинен: 

 

Знати: 
✓ специфіку філософського знання та його місце в системі гуманітарних наук;

 

✓ основні філософські категорії й парадигму їх сучасного використання;
 

✓ етапи розвитку світової та вітчизняної філософської думки;
 

✓ сутність сучасних некласичних філософських систем;
 

✓ головні світоглядно-філософські проблеми сьогодення;
 

✓ рівні та форми виявлення буття;
 

✓ основи гносеології;
 

✓ специфіку і структуру наукового пізнання;
 

✓ проблеми філософської антропології;
 

✓ ціннісну природу культуротворення;
 

✓ основні категорії соціальної філософії;
 

✓ глобальні проблеми сучасності та можливі шляхи їхнього розв’язання.
 

Уміти: 
✓ засвоїти специфіку філософського осягнення дійсності;

 

✓ вільно володіти понятійно-категоріальним апаратом філософії;
 

✓ оперувати набутими історико-філософськими знаннями при виробленні 

власної світоглядної позиції;
 

✓ застосовувати набуті знання при аналізі нагальних проблем сьогодення;
 

✓ розкривати взаємозв’язок між явищами, виявляти й аналізувати суперечності;
 

✓ використовувати філософські методи дослідження у своїй науковій діяльності;
 

✓ написати статтю (реферат), підготувати доповідь на наукову конференцію 

(семінар) з філософської проблематики;
 

✓ творчо підходити до вирішення фахових завдань.
 

 

Дисципліна викладається для всього аспірантського потоку, незалежно 

від спеціальності та є загальною. 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність спілкуватися держаною мовою як усно так і письмово. 
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ЗК8. Здатність працювати автономно. 

ЗК10. Визначеність та наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

ФК7. Здатність виконувати, аналізувати та критично оцінювати результати 

експериментальної роботи з біологічними об’єктами тваринництва. 

ФК11. Здатність висвітлювати результати наукових досліджень у вітчизняних 

та зарубіжних наукових виданнях. 
 

Програмні результати навчання: 

ПРН2.Демонструвати знання та розуміння під час здійснення наукових 

досліджень у лабораторних та виробничих умовах з біологічними об’єктами 

тваринництва. 

ПРН4. Проводити підготовку та публікувати наукові статі (кількість яких 

передбачена відповідними нормативно-правовими актами), монографії, науково-

методичних рекомендації, тези доповідей. 

ПРН10. Досягати поставленої мети та отримувати результати наукових 

досліджень. 

ПРН17. Володіти дослідницькими навичками працювати самостійно, або в 

групі, уміти отримувати результат у рамках певного часу з наголосом на 

науково-професійну сумлінність та унеможливлення плагіату. 
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3.Програма навчальної дисципліни 
 

Змістова частина 1. Покликання філософії та її історичні типи. 
Тема 1. Філософія, коло її проблем та роль у суспільстві.  
Філософія як вищий тип світогляду, його особливості. Предмет філософії. 

«Основне питання» філософії та його складові. Мета і зміст філософії. Функції 
філософії. Структура філософії. Співвідношення філософії, науки, релігії та мистецтва.  

Тема 2. Ґенеза світової філософії: Давній світ, Середньовіччя та Відродження.  
Природа філософії західного та східного типу, їх взаємодоповнюваність і 

оригінальність. Канонічні джерела, світоглядні ідеї та філософські школи Стародвньої 
Індії. Особливості та основні напрями Давньокитайської філософії. Поняття античної 

філософії. Етапи її розвитку та загальні особливості. Антична філософія 
досократівського періоду. Натурфілософські ідеї представників Мілетської школи. 

Діалектика та гносеологія Геракліта. «Числова філософія» піфагорійців. Атомістичне 
вчення Демокрита. Ідеї та представники високої класики у розвитку античної філософії. 

Філософські погляди та метод Сократа. Об’єктивний ідеалізм Платона. Філософське 
вчення Аристотеля. Загальні риси, провідні школи та ідейні здобутки пізньої античної 

філософії. Епікуреїзм. Стоїцизм. Скептицизм. Неоплатонізм.  
Основні риси середньовічної християнської філософії. Патристика. А. Августин. 

Схоластика. Т. Аквінський. Містика. Б. Клервоський. Дж. Бонавентура. Загальна 
характеристика ренесансної філософії: специфіка, коло проблем, представники. 
Натурфілософія епохи Відродження. М. Кузанський. Г. Галілей. М. Коперник. Дж. 
Бруно. Соціально-політичні доктрини ренесансної епохи. Н. Макіавеллі. Т. Мор. Т. 
Кампанелла.  

Тема 3. Ґенеза світової філософії: Новий і Новітній час.  
Науковоцентризм філософії Нового часу. Розвиток методології та гносеології у 

філософії Нового часу. Провідні філософські позиції в тлумаченні пізнання. Емпіризм 
Ф. Бекона. Раціоналізм Р. Декарта. Емпіризм Дж. Локка. Онтологія Нового часу про 
світобудову та місце в ній людини. Дуалізм Р. Декарта. Пантеїзм Б. Спінози. 
Монадологія Г. Лейбніца. Філософія французького Просвітництва про місце і роль 
людини в світі. Вольтер. Ж.-Ж. Руссо.  

Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської 
філософії. Іммануїл Кант – засновник німецької класичної філософії. Філософія Г.-В.-Ф. 
Гегеля як найвище досягнення німецької класичної філософії. Антропологічний 
принцип філософії Л. Фейєрбаха.  

Загальні особливості філософії кінця XIX–XX ст. Основні ідеї сцієнтистської 
філософії (позитивізм, неопозитивізм, постпозитивізм). Філософські течії 
антропологічного спрямування («філософія життя»; екзистенціалізм; психоаналіз і 
неофрейдизм тощо). Релігійна філософія XX ст. (неотомізм; тейярдизм тощо).  

Тема 4. Традиції розвитку філософської думки в Україні.  
Загальні особливості української філософії та етапи її розвитку. Філософські 

джерела та ідеї часів Київської Русі. Філософія українського гуманізму. Поява 
професійної філософії в Україні. Фiлософiя в Києво-Могилянській академії. Життя та 
філософська творчість Г. Сковороди. Фiлософiя України другої половини XIX– початку 
XX ст. Особливості розвитку української філософії ХХ ст. 

 
Змістова частина 2. Методологічні засади філософії. 
Тема 5. Філософське розуміння світу.  
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Світ як єдність об’єктивної дійсності та дійсності людських сутнісних 

сил.Філософський зміст категорії «буття». Сучасна наука про рівні та форми виявлення 

буття.Матерія як субстанція. Історичні уявлення про матерію.Рух як спосіб існування 

матерії. Види руху.Простір і час – форми буття матерії. Основні властивості простору і 

часу. 

Тема 6. Феноменологія свідомості.  
Проблема онтологічного статусу свідомості. Основні концепції походження 

свідомості. Соціокультурна сутність свідомості. Ідеальний статус буття свідомості. 
Свідомість і мова. Структура та функції індивідуальної свідомості. Суспільна 
свідомість та її форми.  

Тема 7. Пізнання і його основні форми.  
Поняття пізнання та його змістові складові. Основні принципи пізнання. Види 

пізнання та їх взаємозв’язок. Рівні та форми пізнання. Пізнання як процес. Поняття 
істини у пізнанні. Критерії істинності знань. Особливості, рівні та форми наукового 
пізнання. Основні методи наукового пізнання.  

Тема 8. Людина як предмет філософського осмислення.  
Проблематичність людського буття. Буття, життя та існування людини. Проблема 

походження людини. Співвідношення понять «людина – індивід – особа – особистість – 
індивідуальність». Природне та соціальне, персональне та трансцендентальне в людині. 
Вихідні цінності людського буття. Свобода, її види та характер виявів. Смерть, 
безсмертя та проблема смислу життя. 

Тема 9. Суспільствао: основи філософського аналізу.  
Основні підходи до розуміння суспільства у філософській традиції. Сучасні 

філософські концепції суспільства. Суспільство як самоорганізуюча і саморозвиваюча 
система. Основні сфери життєдіяльності суспільства. Матеріальне виробництво. 
Соціальна структура суспільства. Соціальна група та її типи. Історичні форми 
спільності людей. Суспільство як система соціальних відносин та їх типологія. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
частин і тем 

Кількість годин 
денна форма вечірня форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістова частина 1. Покликання філософії, її історичні типи та методологічні засади 

Тема 1. Філософія, коло 

її проблем та роль у 

суспільстві 

22 2 2 - - 18 - - - - - - 

Тема 2. Ґенеза світової 

філософії: Давній світ, 

Середньовіччя та 

Відродження 

20 2 4 - - 14 - - - - - - 

Тема 3. Ґенеза світової 

філософії: Новий і 

Новітній час 

22 4 2 - - 16 - - - - - - 

Тема 4. Традиції 
розвитку філософської 
думки в Україні. 

16 4 2 - - 10 - - - - - - 

Разом за змістовою 
частиною 1 

80 12 10 - - 58 - - - - - - 

Змістова частина 2. Методологічні засади філософії 

Тема 5. Філософське 

розуміння світу 
24 4 2 - - 18 - - - - - - 

Тема 6. Феноменологія 

свідомості 
24 2 2 - - 20 - - - - - - 

Тема 7. Пізнання і його 
основні форми 

14 2 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 8. Людина як 

предмет філософського 

осмислення 
24 2 2 - - 20 - - - - - - 

Тема 9. Суспільство: 

основи філософського 

аналізу 

14 2 2 - - 10 - - - - - - 

Разом за змістовою 

частиною 2 
100 12 10 - - 78 - - - - -  

Усього годин 180 24 20 - - 136 - - - - - - 

 

5. Теми лекційних занять 
№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 Філософія, коло її проблем та роль у суспільстві 2 

2 Ґенеза світової філософії: Давній світ, Середньовіччя та 

Відродження 

2 

3 Ґенеза світової філософії: Новий і Новітній час 4 

4 Традиції розвитку філософської думки в Україні 4 

5 Філософське розуміння світу 4 

6 Феноменологія свідомості 2 
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7 Пізнання і його основні 2 

8 Людина як предмет філософського осмислення 2 

9 Суспільство: основи філософського аналізу 2 

Разом 24 

 

6. Теми практичних занять 

 
Практичне заняття – це форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний 

розгляд здобувачами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни і формує вміння та 
навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання здобувачем 
відповідно сформульованих завдань.  

Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо підготовленому методичному 

матеріалі – тестах для виявлення ступеня оволодіння здобувачами необхідними теоретичними 
положеннями, наборі завдань різної складності для розв’язування їх на занятті.   

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, вмінь і навичок 

здобувачів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю здобувачів, 
розв’язування завдань з їх обговоренням, розв’язування контрольних завдань, їх перевірку, 
оцінювання. 
 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 Філософія, коло її проблем та роль у суспільстві 2 

2 Ґенеза світової філософії: Давній світ, Середньовіччя та 

Відродження 

4 

3 Ґенеза світової філософії: Новий і Новітній час 2 

4 Традиції розвитку філософської думки в Україні 2 

5 Філософське розуміння світу 2 

6 Феноменологія свідомості 2 

7 Пізнання і його основні 2 

8 Людина як предмет філософського осмислення 2 

9 Суспільство: основи філософського аналізу 2 

Разом 20 

 

7. Тема лабораторних занять 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

   

   

 

 

 

8. Самостійна робота 
 

В освоєнні вузівських навчально-програмних матеріалів надзвичайно важливу роль відіграє 

не тільки активна участь здобувачів на лекційних, семінарських і практичних заняттях, а й їх 

самостійна робота. Ерудиція будь-якого спеціаліста високого класу вимірюється не тільки тим, 

якою сумою конкретних знань вузівського рівня він володіє зі своєї спеціальності. 
Найважливішим, особливо для економічних спеціальностей, є те, чи володіє здобувач 

самостійним філософським мисленням, чи здатний він з дотриманням вимог науково-

теоретичних засад використовувати цю конкретну суму знань в умовах мінливих соціально-

економічних відносин.  
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У ході самостійної роботи здобувач має бути активним учасником навчального процесу, 
навчитися свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно 

орієнтуватися в інформаційному просторі, нести індивідуальну відповідальність за якість 

власної професійної підготовки. СРС включає: опрацювання лекційного матеріалу; 

опрацювання та вивчення рекомендованої літератури, основних термінів та понять за темами 

дисципліни; підготовку до практичних занять; поглиблене опрацювання окремих лекційних тем 
або питань; виконання завдань для самостійного опрацювання за вивченою темою; написання 

есе за заданою проблематикою; пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою 

проблематикою дисципліни; аналітичний розгляд наукової публікації; контрольну перевірку 

здобувачами особистих знань за запитаннями для самодіагностики; підготовку до контрольних 
робіт та інших форм поточного контролю; підготовку до атестації; систематизацію вивченого 

матеріалу з метою підготовки до заліку або іспиту.  
Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни є самостійна 

робота здобувачів з вітчизняною та зарубіжною спеціальною літературою, статтями у 
періодичних виданнях. 

 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 Філософія як теоретична основа світогляду. 8 

2 Поняття методу філософської рефлексії. 4 

3 Особливості філософії Давньої Індії. 4 

4 Особливості філософії Давнього Китаю. 8 

5 Концепція буття у філософії елеатів. 4 

6 Схоластика та містика як провідні напрями середньовічної філософії: 

тотожне та відмінне 

8 

7 Вихідні ідеї філософії гуманізму та їх світоглядне значення. 4 

8 Проблема метода і методології у філософії Нового часу. 8 

9 «Категоричний імператив» І. Канта. 4 

10 

Основні ідеї філософії неопозитивізму та їх значення для розвитку 

пізнання. 6 

11 Проблема людини та її свободи у філософії екзистенціалізму. 4 

12 Філософія Г.С. Сковороди. 8 

13 Основні напрями розвитку філософської думки в українській діаспорі.  4 

14 Вихідні концепції буття в історії філософії. 6 

15 Роль сучасної науки у розумінні процесу розвитку. 4 

16 

Особливості прояву просторово-часових якостей у соціальних 

процесах, живій і неживій природі. 6 

17 Основні концепції походження свідомості. 4 

18 Інтуїтивний спосіб пізнавального осягнення реальності. 6 

19 Істина, неправда, дезінформація, омана. 4 

20 Софістика та еклектика - альтернативи діалектики як логіки. 4 

21 Світоглядне та методологічне значення законів діалектики. 4 

22 Проблема людської свободи в історико-філософській традиції. 4 

23 Смисложиттєві виміри буття людини. 4 

24 Економічна сфера суспільства. 4 

25 Соціальна сфера суспільства. 4 

26 Духовна сфера суспільства. 4 

27 Співвідношення понять «цивілізація» і «культура». 4 

Разом 136 
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9. Індивідуальні завдання 

 
Індивідуальні завдання – це різновид самостійної роботи, яка визначається як навчальна 

діяльність здобувача, спрямована на вивчення і оволодіння матеріалом навчальної 
дисципліни без участі викладача. Характерними ознаками цього є наявність завдання і 

цільової установки на його виконання. Кожному здобувачу індивідуально видаються питання 

для дискусій, для підготовки доповідей, інформаційних повідомлень з проблемних питань, а 

також завдання за складанням комплексного (тематичного) кросворду. Індивідуальне 
завдання виконується самостійно при консультуванні протягом вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до графіка навчального процесу.  
Індивідуальне завдання припускає наявність таких елементів: практичної значущості; 

комплексного системного підходу до вирішення завдання; теоретичного використання 
передової сучасної методології і наукових розробок; наявність елементів творчості.  
Здобувач у процесі роботи виробляє власний стиль, взявши до його основи наукову 

організацію праці. Економії часу сприяють знання основ комп’ютерної грамотності, 
бібліографії, система забезпечення обов’язковою літературою, вміння використовувати 
відповідні методи, способи і прийоми роботи.  

Перелік питань для виконання індивідуального завдання 
 
1. Підготуйте реферат на тему: «Предметне самовизначення філософії». 
2. Складіть опорний конспект з характеристикою філософської думки Стародавньої Індії та 
Китаю. 

3. Конспективно визначіть феномен античної філософії в європейській історії. 
4. Проведіть порівняльний аналіз філософських систем Аврелія Августина і Томи Аквінського. 
5. У чому полягає наукоцентризм філософії Нового часу? Підготуйте виступ з цього питання на 
практичне заняття. 

6. Розкрийте відмінності у методологіях Ф.Бекона і Р.Декарта. 
7. Оформіть тези основних ідей І.Канта, Г.В.Ф. Гегеля та Л.Фейєрбаха. 
8 . Складіть таблицю основних течій та шкіл сцієнтичного, антропологічного і релігійного 

напрямів філософії ХХ ст. 

9. Напишіть коротку анотацію на роботу Г. Сковороди «Потоп Земний». 
10. Складіть схему-конспект відповіді на питання про еволюцію поглядів на проблему Буття. 

11. Підготуйте у письмовому вигляді стислий виклад сутності феномену самосвідомості.  
12. Складіть тези повідомлення про інтуїтивний спосіб пізнавального осягнення реальності. 

13. Напишіть коротке есе про своє бачення проблеми походження людини. 
14.На основі довідкової літератури складіть словник понять: природа, суспільно-

економічна формація, економічна сфера суспільства, соціальна сфера суспільства, 

політична сфера суспільства, духовна сфера суспільства, соціум. 

 

10.Методи навчання 

Методи навчання, які використовуються: словесні, наглядні, пояснювально-ілюстративні, 
аналітичні, дослідницькі. 
 

11. Методи контролю 

 
Використовують наступні методи контролю: усний, письмовий, комбінований, дискусійний. 
Форми контролю, які використовуються:  
Поточний контроль: тестовий контроль, перевірка рішення практичних завдань, перевірка 
складання конспектів, захист та оцінювання індивідуальних завдань, оцінка за активність 
здобувачів на заняттях, тези виступу на конференції, участь у конференціях, публікація 
статті.  
Проміжний контроль з дисципліни включає оцінювання результатів самостійного вивчення 
теоретичного та практичного матеріалу. 
Підсумковий контроль: залік/екзамен. 
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12. Розподіл балів, які отримують здобувачі (залік) 

 
  Поточне тестування та самостійна робота    Сума 

 
Змістова частина 
1    Змістова частина 2   

ПКР 

 

Т1 Т2 Т3 

 

Т4 

 

Т5 Т6 Т7 

 

Т8 Т9 

100 

    

             

10 10 10  10  10 10 10  10 10 10  

              

 

13. Розподіл балів, які отримують здобувачі (екзамен) 

 

    Поточне тестування та самостійна 

робота 

   Підсумковий тест 
Сума        

(екзамен)                      

  
Змістова 
частина 1      Змістова частина 2     

 Т1 Т2  Т3  Т4   Т5 Т6  Т7  Т8  Т9 

40 100 

 

                    

6 8  8   6  6  6  6  6  8    

                  
Т1, Т2 ... Т18 – теми змістових 

частин           

        
Шкала оцінювання: національна та 

EКTС    

 Сума балів за всі 

види 

         Оцінка за національною шкалою   

  Оцінка 

EКTС 

           

 навчальної 
діяльності 

     

для екзамену 

 

для заліку 

  

            

                  

                  

  90 – 100     А    відмінно       

  82-89      В    

добре 

      

  

74-81 

     

С 

      

зараховано 

  

                 

  64-73      D    

задовільно 

    

  

60-63 

     

Е 

       

                  

  

35-59 

     

FX 

 
незадовільно з 
можливістю  

не зараховано з 
можливістю  

         повторного 

складання 

 

повторного складання 

 

               

            незадовільно з 

обов’язковим 

 
не зараховано з 
обов’язковим  

  

0-34 

     

F 

  

повторним вивченням 

 

        повторним вивченням 

дисципліни 

 

            

дисципліни 

  

                     
 

14. Методичне забезпечення 
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1. Берегова Г.Д. Генеза розвитку філософської думки: Тематичний курс лекцій для магістрів. 

Модуль І. – Херсон : Айлант, 2010. – 120 с. 

2. Берегова Г.Д. Філософське розуміння світу: Тематичний курс лекцій для магістрів. Модуль 

ІІ. – Херсон : Айлант, 2010. – 104 с. 

3. Берегова Г.Д., Лещенко А.М. Філософія суспільства та людини: Тематичний курс лекцій для 

магістрів. Модуль ІІІ. – Херсон : Айлант, 2011. – 148 с.  
4. Герасименко М.В. Філософія. Частина 1. Покликання філософії та її історичні типи.  

Тестові завдання для поточного контролю знань.– Херсон: РВВ «Колос» ХДАУ, 2016.– 
66с.  

5. Герасименко М.В. Філософія. Частина 2. Методологічні засадм філософії. Тестові 
завдання для поточного контролю знань.– Херсон: РВВ «Колос» ХДАУ, 2016. – 56 с. 

 
15. Рекомендована література 

Базова 

1. Андрусів Л.З. Філософія [Електронний ресурс]: конспект лекцій / Л.З. Андрусів. – Івано-

Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 158 с.  
2. Баумейстер А. Вступ до філософських студій, або інтелектуальні подорожі до країни 

Філософії / А. Баумейстер. – Мала академія Наук України, 2017. – 238 с.  
3. Воронюк О.Л. Філософія: підручник / О.Л. Воронюк. – 2-ге вид., випр. – К. : Медицина, 

2015. – 224 с. 

4. Данильян О. Г. Філософія: підручник / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань. – Х. : Право, 2015. – 

432 с. 

5. Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. В 4 т. – Київ : Дух і літера, 

2009–2017. 

6. Козьмук Я., Задубрівська О. Філософія: навч. посіб. / Я. Козьмук, О. Задубрівська. – 

Чернівці : Рута, 2012. – 139 с. 

7. Кулик  О.В.  Філософія:  Навч.  посібник  для  вищих  навч.  закладів  ІІІ-ІV  рівнів  
акредитації  /  О.В.  Кулик.  – Дніпропетровськ : Монолит, 2013. – 692 с.  

8. Лузан А.О. Вступ до філософії: навчальний посібник для студ. вузів / А.О. Лузан. – К. : 

Центр учбової літ. (ЦУЛ), 2013. – 135 с. 

9. Петрушенко B.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих 

закладів освіти III-IV рівнів     
акредитації / В.Л. Петрушенко. – 3-тє видання, перероб. і доповн. – Львів : «Магнолія плюс»; 
видавець СПД ФО В.М. Піча, 2015. – 506 с.  
10. Пішак О.В. Філософія [Електронний ресурс]: конспект лекцій / О.В. Пішак. – Івано-

Франківськ : ІФНТУНГ, 2014.   
– 177 с. 

11. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник / Є.М. Причепій, А.М. 

Черній, Л.А. Чекаль. – Вид. 

З-тє, стер. – К. : Академвидав, 2012. – 592 с. 

12. Філософія : підручник / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. 

Ярослава Мудрого". - 

Х. : Право, 2013. - 431 с.  
13. Філософія : підручник / Людмила Рижак ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л. : ЛНУ ім. 

Івана Франка, 2013. - 

649 с. 

14. Філософія : підручник / В. С. Бліхар, А. Ф. Карась, М. П. Требін [та ін.] / за ред. В. В. 

Середи, М. М. Цимбалюка. – 

Львів : ЛьвДУВС, 2015. – 428 с. 

  Філософія: навч. посіб. для аспірантів і здобувачів / за наук. ред. А.В. Арістової і С.В. 

Синякова. – К. : НТУ, 2013. 

– 245 с.  
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15. Філософія: історія, суспільство, освіта: підручник / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, В.В. 
Ільїн. – К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2014. – 591 с.  

16. Філософія: навч. посіб. / [Л.В. Губерський та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук, проф. І.Ф. 

Надольного. – 8-е вид., стер. 

– К. : Вікар, 2014. – 456 с. 

17. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / Кремень В.Г., Ільїн В.В. – К. : Книга, 
2015. – 528 с.  

18. Філософський енциклопедичний словник / Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України. – К. 

: Абрис, 2012.– 742 с.  
19. Філософія: Хрестоматія (від витоків до сьогодення): Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. / За ред. 

Л.В. Губерського. – К. :   
Знання, 2012. – 621 с. 

Допоміжна 

1. Августин. Сповідь / Святий Августин; [пер. з лат. Ю. Мушака]. – К. : Основи, 2008. – 319 с. 
2. Арістотель. Нікомахова етика / Арістотель; [пер. з давньогр. В. Ставнюка]. – К. : Аквілон-

Плюс, 2002. – 480 с.  
3. Баумейстер А. Тома Аквінський: вступ до мислення. Бог, буття і пізнання / А. Баумейстер – 
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