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Метa тa зaBДaння дисциплiни
Mетa кypсy: MeToIo BиBчeння кypсy фiлoсoфiТ, як cклaдoвoi oсвiтньo-

нayкoвoi пpoгpaМи aспipaнтypи e oвoлoдiння aспipaнтaми зaгaльнoнayкoвиМи
(фiлoсoфcькими) кoмпетентнoстяМи систeМнoгo нayкoBoгo свiтoглядy, нayкoвoi
метoдoлoгii i пpoфесiйнoi етики, oсМисленtIяM ryмaнiотиvнoi poлi вненoгo в
нaцioнaльнoмy i глoбaлiзoBaнoМy свiтi, ствopення tIиMи iнтeлeкryaльнoгo
кaпiтaлy, неoбxiднoгo дЛя poзвиTкy yкpaiЪськoгo cyспiльcтвa.

oвoлoдiння фiлoсoфiеro як oоoбливoю нayкoBolo систеМolo' якa
oпepyЮчи кaтeгopiaльниМ aпapaтoМ ьIaйBищoгo piвrrя aбстpaктнoстi' з.цaтнa
yзaгaлЬIlюBaти тa фopмyлroвaти нaйбiльrп зaгaльнi зaкollи poзвиткy oб'eктивнoi
pеaльнoстi, визнaчaTися зi змiстoм Ta poЛЯMи оyб'eктивниx чинникiв y тBopчoМy
I{ayкoвoМy i сoцioкyльтypнoМy пpoцeсax. C1..raснa фiлoсoфiя r yзaгЕUlЬнeнoю
.цyМкoю лIoдсTBa' щo |pylrтyrтьсЯ нa Teopeтичниx нaдбaнняx, здoбyтиx y лoнi
кoжнoТ нaцioнaльнoi фiлocoфiТ. oснoвolo сyvaснoi фiлoсoфii с зaгaльнoлroдськi
пpiopiтети i цiннoстi. ФiлoсoфiТ як сфеpi дyxoвнoi свoбoди пpитaМaннe poзмai.ття
пiдхoдiв, мeтoдoлoгiй, TeopеTичIlиx пoбyдoв.

Фiлoсoфiя слyryс й пoтyжним метoдoлoгiчниМ ,цжеpeлoM. Tут, з o.цнoгo
бoкy, фiлoсoфiя r TеopeтичниМ oбrpyнтyвaнням змiстy тa xapaкTepy
фyнкцioнyвaння Мeтo.цy' a з iнrцoгo фiлoсoфiя e фyIrтoBIrиM oсМиоЛеHIIJIМ

фeнoмeнy нayки, pефлексiеro зaсaд нayкoBoгo дoслi.цження тa зaсToсyBaIIня
знaнЕЯ .цлЯ оTBopeIIня пpoгpaМ сoцlaльнoгo poзвиткy оycп1Jlьотвa.

I, нaйголoвнirпe, фiлoсoфiя пoстaе як дyxoвнiоть. Cyть фiлoсoфii як
дyхoBIIoсTl пoЛягae в cTBopeнIll l oсЯгненIl1 нeю сoцlaльниx 1.це€lл1B' пapaдигМ
oсoбистiснoгo i суспiльнoгo пpoцpесy, зaсaд фopмyвaння кpeaTиBнoстi в лтoдинi.

Poбoчa пpoгpaМa мiстить витяг з нaвчaJlЬIloгo плal{y' Mетy виBчeIIня,
кoМпeтeнTl{oстi, якi мae здoбyти aспipaнт, пpoгpaмнi prзyльтaTи нaв.raнrrя, дaнi
щoДo викJIaдaчlB, зМ1сT кypсy' TeМaтикy пpaкTиЧних зaнять, BиМoги Дo
BикoнaIIнJI iндивiдyaльнoгo зaвдaння' штка;ry oцiнтoвaннJl знaнЬ' вмiнь тa нaBичoк
aспipaнтa, poз'яснення ,цeякиx aспектiв opгaнiзaцii нaвч€LпЬнoгo пpoцeсy' описoк
нaвчaлЬнo-Mетoдичнoгo зaoезпeЧeння' джepел Ta лlTеpaтypи для п1дгoToBки дo
пpaктичних зaн,lть тa викoнaння iндивiдyaльнoгo зaв.цaння. Aбсoлтoтнy
бiльшiсть пoзицiй зi опискy poзмiщенo нa oовiтньoмy сaйтi кHУБA aбo ж зa
uiсю aдpeсoю мiстяться пoсилaння на цi джеpелa тa лiтеpaтypy в iнтеpнeтi.
Taкoж пpoгpaмa мiстить oснoвнi пoлo)кення щoдo пoлiтики aкaдeмiннoi
дoopoчесIroсfl тa пoл1Tики вlдBlдyBaIIoсп зaI{яTь.

Кoмпетeнтнoстi aспipaнтiв' що фopмyютЬся в pезyльтaтi зaсBосllllя

Iнтeгpaльнa
Кoмпетeнтнiсть(IК)

IК Здaтнicть Пpo,цyкyвaти нoвi iдеi, poзв'язyвaти
кoмплекcнi пpoблеми в гa.пyзi apxiтект1pи Тa
бyдiвництвa в сфеpi бy.ЦiвниЦтвa i цивiльнoi iнжeнepii
тa/a6o Дoслi.цниЦькo-iннoвaцiйнoi дiяльнocтi,
зaстoсoByвaTи мeтoдoлoгiro нaщoвoi тa педaгoгi.пloi
дiяльнoотi, a тaкoяt пpoвoдиTи BлaоI{e нa1кoвr
дocлiджeння, pезyльтaти якoгo Мaloть нayкoвy нoвизну'
теopетичнe тa пpaктичI{е зI{aченнЯ.



Зaгaльнi
кoмпeтrнтнoстi (ЗК)

ЗК01. Здaтнiоть дo aботpактнoгo мислeння, aнaлiзy
синTезy I{oBих Ta кoмплекснrтx iдей.

ЗК02. Здaтнiоть .цo сaмocтiйнoгo пoш}кy' oбpoбки тa
aнaлiзy iнфopмaцii з piзних дхtеpел' фopмyлroвaти тa
обгpyнтoвyвaти нayкoвi гiпoтез' пpoвo.цити Ta yЛpaвЛяти
aктy.шьllиМи нayкoвиМи .цoолiджеrrнями iнновaцiйнoгo
xapaктrpy'

ЗК03. Здaтнicть пpaцIoBaти в мiжнapoднoмy кoнтeкстi
нaд iдeнтифiкaцiсro aкryaльниx нaщoвих пpoблем,
ГeHеpyBaти нoвi щеaтивнi iдеi, зaстoсoвyвaти
нестaндapтнi пiДxoДи дo виpiutення склaдниx i
нrтиIтoBиx зaBдaI{Ь з ДoтриMaI{ням пpийнятих в
нa}.кoBoМy свiтi клтoчoвих зacaд пpoфесiйнoi етики,
МоpaЛьIlo-етIrtших нopм тa мiжкyльтypних цiннoотей.

ЗК04. Здaтнiсть poзpoбляти iннoвaцiйнi нayкoвi пpoeкти
впрoвaджyвaти ix тa yпpaвляти ними, взaсмoдiяти в
кoлективi, втlявляти лiдepcькi здiбнocтi пpи викoнaннi'
дeмol{стp},]очи rpyнтoвнi знaння тa poзyмiння
фiлocoфcькoi мeтoДoлoгii нayкoвoгo пiзнaння.

Фaхoвi кoмпeтeнтнoстi
спецiaльнoстi (ФК)

Фк01. З'цaтнicть дo сиcтеМ}loгo aнaлiзy свiтoвoi
нayкoвo-технivнoi iнфopмaцii' з фopМyлIoвaнняМ
виснoвкiв вi.цпoвiднo дo цiлeй дocлiджeння в cфopi
бyдiвництвa тa цивiльнoi iнжeнеpii.

ФК02. ЗдaтнiстЬ opгaнiзoB}ъати тa }TIpaBJIяти нayкoвo-
пpoфесiйними видaми дiяльнocтi iз зaстoс}ъa}!нJlМ
iнтeгрoвaнoгo знaння i poзyпriння iнrпих c1ъliжнlтx
iнженеpних диcциплiн, беpy.rи нa сeбе вiдпoвiдaльнiоть
зa peзyЛьтaти пpийнятих pirпеrrь.

Пpогpaмнi pезyлЬтaти навчання (ПPH)
ПP01.ЗдaтнicтЬ ПpoдеМоI{сTpyBaти знaI{ня тa poз1тnriння фiлосoфськoi метoдoлoгii
нayкoвoгo пiзнaння, пcихoлoгo-Пeдaгoгiчниx acпектiв пpoфесiйнo-нayкoвoi дiяльнoотi,
влaсний нa}кoвий свiТoгляд тa Мop.rлЬнo-кyлЬтypн i цiннoстi.
ПP02. Здaтнiоть пpoдeМоIlоTpyBaти глибиннi сиотемнi знаяня i poзyмiння вiтчизнянoгo тa
зapyбiжнoгo нa},кoBoгo дoрoбкy тa пpaктичнoгo дoсвiдy, cуracнoi методoлoгi.rнo-
М9]щц!ц9щqзи пpoведeння нaщoвиx дoслiджeнь y цapинi бy,цiвництвa.
ПP05. Bмiння виявляTи зв'язки мiж сyчaсниМи нayкoBиI\tи кoнцепцiями в с1ъliжниx
пpeдI\,IeTних сфеpaх, вмiння пepеoцil{IoBaти Bжe iснyrovi знaння i пpoфeciйнi Пpzlктики для
oбrpyнтyвaння IIoBих тeopeTичних Ta IIpaктичIlиx pекoмeндaцiй для poзв,язрaнrrя
нa},кoBo-пpaктичних зaдaч в oблaстi теopеTиIпlих доcлiджень, зacтocoByвaти iх в cфepi
бy.ЦiвниЦтвa тa uивiльнoТ iнженеpii.
ПP07. Знaння тa poзyмiння теopeTичI{их зaсaд cTBopri{Ilя вoвих бy.Цiвeльнкх MaтepiaЛiв,
кoнстpщuiй, poзpoблення нoвих Trхнoлoгiй' y.цoскoнaЛeння opгaнiзaцii бyдiвeльнo-
МoнтФкниХ пpoЦrсiв, щo пoв'язaнi зi cпоpy.Цженням' pекoнстрyкцiero, pecтaвpaЦiсro,
pеМoнтoМ бyдiвeль, спopyд i кoмплeксiв, y тoмy vислi в oсoбливих }a,toBax.



ПP09. Знaння тa poзyмiння пpинципiв сTвopенI{я i poзвиткy ефекTиBних метoдЬ
poзpaxylкy Ta екопepиМеIlтаJIьIlих дoслiджeнь cПopyджrниx' вiднoвлeниx тa пiдсилeниx
кoнcтрyкцiй, влaштyвaння iнженеpниx Мrpе)к' пpoекTyB.lllня тa виpoбництвa бyДiвельних
мaтеpiaлiв, вoлoдiти теopeтичнo-Метoдолoгivними 6a-зиca*rи пpoeкт}ъal{ня й opгaнiзaцii
TeхнoЛoгiчIlих пpoцесiв' щo нaйбiльtп пoвнo вPaхoB).Iоть опецифiкy впливiв зoвнirпньoгo

ПP11. !емoнсщyBaTи систrМний нaщовий свiтoгляд тa фiлocoфcькo-кyльтypний кpщoзip,
який BкЛIoчaс poзBиI{eне кpиTичIlе МиcnoнIlя' пpoфeсiйнy етикy, aкaдемivнy дoбpoчеснiсть,
пoвaгy дo piзнoмаяiтнocтi тa мyльтикyльтуpнoстi в пoeднaннi з вoлoдiнням пrprдoвиМи
меTo,цик.lМи викJIa.цaнIя y вищiй шкoлi i пoстiйниM сaмoвДocкoнaJlенняМ пpoфеciйнoгo тa

ПP13.Здiйснтoвaти yспirпнy iннoвaцiйнy нayкoвo-теxнivнy,Цiяльнiсть y сoцiaпьпo-
oplснтoвaнoмy сycпiльcтвi нa oснoвi мiжocoбиотicгrих взaсмoвiднoсиI{ дJUI мaксимаЛЬнoгo

психoлопчнo'i cyМiclroсTi тa етики пoведiнки.

Пpoгpaмa нaвчaльнoi .цисциплiни
Пpoгpaмa IIaBчаЛьнoi Дисциплiни

Moдyль 1. Фiлoсoфськi тa нayкoвi пapaдигми MислeЦпя.

Teмa 1. Jlroдинa-свiт.кyлЬтypa-фiлoсoфiя.

Тeмa2..{aвнiй сBiT тa Дoбa eBpoпeйсЬкoгo сepeДньoвiччя.

Teмa 3. .{oбa мoдepнy тa пoотМoдеpнa фiлoсoфiя.

Teмa 4. oсoбливoстi фiлoсoфii Укpaiни.

Мoдyль 2. Фiлoсoфiя як oнтoлoгiчпa Ta метoдoлoгi.rцa oснoBa

дoслiдяtення.

Teмa 5. Пpoблeмa бyття (oнтoлoгiя).

Tемa 6. Пpoблeмa д,xoBlloгo'

Teмa 7 . Фiлoсoфiя оyспiльствa.

Teмa 8. Фiлoсoфiя пiзнaнт{я.

Moдyль 3. Фiлoсoфськi сMисли сoцiaльпo.кyльrypних пpaктик

Teмa 9. Фiлoсoфiя нayки i тexuiки.

Teмa 10. Фiлoсoфiя екoлoгii.

Tемa l1. Фiлoсoфiя глoбa.пьниx пpoблеМ сyчaсЕoстi.

Teмa 12. Етикa вченoгo.

нayкoBoгo



a 3aнять

J\! Haзвa тeми Кiлькiсть
гoДин

1. Тeмa 1. Фiлoсoфiя в систeмi кyлЬтypи. 2
2. Teмa 2. Пpoблеми cyuacнoi овiтoвoi фiлoсoфii' 4
J . Teмa 3. УкpaiЪсъкa фiлocoфiя: минрlrпicть i сьoгoдeння.. 2
+- Teмa 4. Фiлoсoфськa aнц)oпoлoгiя тa aкcioлогiя лroдcькoгo бyггя. А

5. Tемa 5. Пpoблемa свiдoмoстi y фiлocoфii (фiлoсoфiя свiдoмocтi). 2
6. Tемa 6. Фiлoсoфiя пiзнaння. 2
7. Tемa 7. Фiлoсoфiя кyльтypи i нayки. 4
8. Тeмa 8. Coцiaльнa фiлoсoфiя тa фiлoсoфiя iстopii. 4
9. Tемa 9. Фiлocoфiя глoбaльниx пpoблeм суraснocтi. 4
10. Teмa 10. Етикa вченoгo. 2

Pазoм з0

2. Teми сeмiн

3.с

Iндивiдyaльпi зaвдaпня.
l. Bикoнaння pефеpary зaгaJIьIlиМ oбоягoМ oдин /цp.apк. нa oбpaнy теМy з

peкoМeндoвalroгo пеpелiкy тeм ( зpaзoк викoнaIIIUI дoдaетьоя).
2' Пiдгoтoвкa Еayкoвих пoвi.цoMлelrь щo,цo зaдaниx TеM пpaкTичниx зaня.r.Ь' Ta

вистyпи нa пpaктичних зaIUITTяX.

3. Пiдгoтoвкa дo icпиTy.

Метoди IIaBчaння.

Пpи виклaдaннi диоциплiни зaстoсoв).юTьcя cЛoвеоIli Ta нaoчнi.
Cлoвеснi i нaoчнi викopистoByютЬся пi.ц чaс лeкцiй, пpaктичнi пpи

пpoведеннi пpaкти.rних poбiт.
Пiд .raо пpoве.цeЕн,l лeкцiй викopистoByloTься тaкi слoBесI{i МeToди як:

poзпoBiдь' пoяcнення тa нaoчнi MеToди: iлroстpaцiя, .цeМolrсTpaцiя.
Пepeд пpoве.цeЕнЯM I]paкTичниx poбiт BикJIaдaчeМ пpoBoдяТься

кoнсyльтaцit: встyпнi, IIoToчIli' пiдсyмкoвi.

Пiд vaс пpoведeнн,l llpaктиЧниx poбiт зaстoсoByloтЬся: слoBесIri 6eciди:
вcтyпнi' пoтoчнi' pепpo.цyкTивнi (вiдтвopeнa peпpoдyкцiя як зaсiб пots.toprння

.Caмoстiйнa
J\!
з/rl

Haзвa тeми Кiлькiсть
гoдиIl

I oпaнyвaння лекцiйним мaтеpiалoм 20
2 Пiдгoтoвкa дo пpaктичних зtцlять тa iндивiдyaльнoi poбoти пiд

кеpiвництвoм вищaдa.ra
20

J Bикoнaння iн'цивiдyaльнoгo зaBдaI{ня 20
4 Poбoтa з лiтерaтypolo Ta rлrкTрoнниМи нoсiями l 5

Усьoгo гoдин /f ,

гoтoBиx зpaзкiB aбo pобoтa зa гoтoBиМи зpaзкaMи), пiдсyмкoвi.



Пoлiтикa щo.цo aкaдeМivнoi дoбpo.reснoстi
Тексти iндивiдya;rьниx зaвДaнь (в т.н. y paзi, кoли BoIlи BикoщДo.rЬcЯ У

фopмi пpeзeнтaцiй aбo в iнrпиx фopмax) пepeвipятoться нa плaгiaт. .{ля цiлей
зaxистy iндивiдya.тrьнoгo зaBдaннЯ opигiнaльнiстЬ TeксTy Мaе скJIaдaTи I{е МeнпIe
70Yo, BllклloчeI{I{,I отaнoBлять Bипaдки зapaхyBalrня пyблiкaцiй aспipaнтiв y
мaтеpiaлaх ЕayкoBиx кoнфеpeнцiяx тa iнших нayкoвиx збipникax, якi Bх(e
пpoйIrrли пеpевipкy нa плaгiaт.

Cписyвaння пiд uaс TестyBaння тa iнrпиx oпитyBallь' якi пpoвoдяться y
письМoBiй фopмi' зaбopoнeнi (в т.v. iз викopистaншlм мoбiльниx девaйсiв). У
paзi виявлeння фaктiв списyвaння з бoкy стyдентa вiн oтpимyс iншe зaвдaння.

Пoлiтика щoДo BiдBiдyBaння
Aспipaнт, який пpoпyсTив ay.циToplrе зaняття з пoвaжних пpичиIl' Mae

пpoдeмoнсщyвaти виклaдaчy тa HaДaTl4 дo дeкaнaтy фaкyльтетy (вiддiлy

.цoкTopaнтypи i aспipaнтypи) дoкyмент, який зaсвiдчyr пpичини пpoпyокy.
Aспipaнт, який пpoпyстив лeкцiйне зaняття' пoвинeн зaкoнопeкTyвaти

змiст цьoгo зaнятTя Ta пpoдeМoноTpyвaTи кoнспeкт Bиклaдaчy дo окJIa.цaння
екзaМeнy.

Aспipaнт, який пpoпycтив пpaктичнe зaняT.гя, пoвинен зaкoнcпeктyвaTи
д)кepeлa' якi бyли визнaчeнi BиклaдaчeМ як oбoB'Язкoвi для кoнспeктyвaння' Ta
пpoдeМoнстpyвaти кoЕcпект BикJIaдaчy .цo скJIa.цaI{н,I екзaМенy' a тaкoяt BикoIIaTи
iндивiдyaльне зaв,цaння' якщo йoгo викoнaння бyлo пеpeдбaueнe пЛaЕoМ зaняTTя.

Зa oб'ективниx пpичин (xвopoбa, мiжнapoдне сTaх(yвaння Toщo) HaBчaння
мoжe вiдбyвaтись в oн-лaйн фopмi зa пoгoдх{енняМ iз кepiвникoм кypсy.

Метoди кoнтpoля
oснoвнi фopми 1.яaстi aопipaнтiв y нaв.raтrьHoМy пpoцrсi, щo пiдлягaтoть

пoтoчнoМy кoнтpoлю: Bиотyп нa пpaктичних зaI{ЯTTЯx; ДoпoвнеЕнЯ' зaпитaння Дo
Bистyпaючoгo, peцензiя нa Bиотyп; rlaсTЬ y Диокyсiях; aнaJliз пepшo.цжеpeл;
письMoвi зaBдaнI{JI (теcтoвi' iндивiдyaльнi po6oти y фopмi pефеpaтiв); тa iнпri
письмoвi poбoти, oфopмлeнi вiдпoвiднo дo виМoг. Кoжнa теМa кypсy' щo
Bинeоeнa Еa лекцiйIri тa пpaктиvнi зaHяTtЯ' вiдпpaцьoвyетьоя aспipaнтaми у тiЙ'
чи iнrпiй фopмi, нaведeнiй вищe. oбoв'язкoBa пpиоyтнiсть нa лекцiйЕих
зaняттяx' aкTиBIliсTЬ Bпpoдoвж сеМeстpy, вiдвiдyвaння/вiдпpaцroвaння yсiх
сeМiнapcькиx зaIIяTЬ' викoнaння iнrпих видiв poбiт, пеpедбaчениx нaвчaлЬI{иМ
плaнoМ з цlе1 дисципл1ни.

Пpи oцiнroвaннi piвня знaнь aспipaнтa alraJliзy пiдлягaroть:
- xapaктepисTики вiдпoвiдi: цiлiснiсть' пoBнoTa, лoгivнiсть,

oбгpyнтoвaнiсть, пpaвильнiсть;
- ЯкiсTЬ знaЕЬ (отyпiнь зaсBoeння фaктиuнoгo мaтеpiaгy):

ocМислeнiсть, |Л146инa, гнr{кiоTЬ' дiевicть, систeмнiсть, yзaгЕшIЬнeнiсть, мiцнiсть;
сryпiнь офopМoвaнoстi yмiння пorднyвaти тeopiю i пpaктикy пiд чaс

poзгJlя,цy оитyaцiй, пpaкTичIlих зaвдaнь;



- piBrlrЬ вoJIo.цiЕIUI poзyмoвиМи oпepaцiяМи: вМiння aI{€UIiзyвaти'
синTeзyвaти' пopiвнтoвaти, aбстparyвaти, yзaг€rльнIo вaти, po6т,пи висI1oBки з
пpoблеМ' щo poзглядaloTься;

- дoсвiд твopчoi дiяльнoстi: yмiння Bи|ЯBIIЯT|4 пpoблeми, poзв'язyвaти
ix, фopмyвaти гiпoтeзи;

- сaмoстiйнa poбoтa: poбoтa з I{aBчЕlJIьIlo-МеToдичнoю' нayкoвolo'
дoпoмiжнoro вiтчизнянolo тa зapyбiжнoro лiтepaтyporo з питaнь' щo
poзглядaloться' yмiння oTpиМyBaTи iнфopмaцiro з piзнoмaнiтниx д)кepел
(тpaдицiйниx; спeцiалЬних пepioдиuних B|IДaлЬ, ЗMI, Intemеt тoщo).

Tестoвe oпитyвaння Мo)ке пpoBoдитись Зa o.цIIиM aбo кiлькoмa
змiстoвими Мo.цyJIяМи.

Пiдсyмкoвий кoнтpoлЬ здiйонюеться пiд vac пpoBeденtlя зaлiкoвoi сесii з
ypaxyBallняМ пiдсyмкiв пoтoчцoгo Ta МoдyлЬ}loгo кoнтpoлIo. Пiд чaс
сеМесTpoвoгo кoнтpoлю Bp.lxoByloTЬсЯ pезyльтaти здa.ri yсiх видiв нaвuaльнoi
poбoти згiднo зi сTpyктypoю кpедитiв.

oцiнтoвaння пpoBoдиться зa 100.бaльнolo шIкаJIoIo. Учaсть B poбoтi
BпpoдoB)к сeмесщy - 100.

Фopмa пiдсyмкoвoгo кolrTpoлю _ Екзaмeн.
Бaли нaрaxoвyloTься зa нaсTyпниМ спiввiднorшeнням:
- оемiнapcькi зaвдaння 40o% семeсщoвoi oцiнки;
. iндивiдyальнa poбoтa 20 Yo ceмecтpoвoi oцiнки;
. МoдyЛЬний кoнтpoль - 40 % сeМeотpoвoi oцiнки.

PoзпoДiл бaлiвo якi oтpиlиyюTЬ aспipaнти
Пoтoчнe TeсTyBaIIшl тa сaмoстiйнa poбoTa Cyмa

М1
M1 NI2 М3 Peф. Cемeощ. кoнтpoлЬ.

Екзaмен
10 10 20 20 40 100

IIIцддд oцiпювaпня: пaцioнальнa тa ЕCTS

Cyмa бaлiв зa
всi види

нaвчaльнo.i
дiяльнoстi

oцiнкa
ЕCTs

oцiнкa зa нaцioна.ltьнoro шкaJIoIo

.цля екзaМеIry' к).pсoвoгo
пpoeкTy фoбoти),
пpaктики

для з€ш1кy

90 - 100 A вiдмiннo

зaDaxoвЕшlo
82-89 B

дoбpe74-81 с

64-7з D
зaдoвiльнo60-63 Е



35-59 Fх
нeзaдoBlлЬнo з

Mo}ItлиBiоTIo пoBTopногo
склaдaЕня

нe зapaхoBalro з
МoжливiсTIo

пoвтoptloгo склaдaння

0.з4 F

нeзaдoBlльнo з
oбoB'язкoBиМ

пoBтopЕиМ вивченEяМ
дисциплiни

не зapaхoBaнo з
oбoв'язкoвим

пoвToPIlиМ вивчrнням
диоциплiни

Умoви дoпyскy Дo пiДсyмкoвoгo кoптpoля

Aспipaнry, який Мar пiдсyмкoвy oцiнкy зa диоциплiнy вiд 35 дo 59 бaлiв,
пpизнaчaeться .цo,цaTкoвa зaлiкoBa сесiя. B цьoмy paзi вiн пoвинен викoIIaTи
дo.цaткoвi зaBДaIIнlI' визнaчeнi виклaJIaчeМ.

Aспipaнт, якvIЙ ge здaв тa|aбo не зaхисTиB iндивiдyaльнe зaBдaннЯ, нe
дoгryскaeтЬсЯ дo скJIaдaI{Ilя зaлiкy.

Aопipaнт, який не BикoЕaB вимoг poбovoi пpoгpами пo змiстoвиx MoДyлЯх'
не дoпycкaеться дo склaдaння пiдсyмкoвoгo кoнтpoлю. B цьoмy paзi вiн пoвинен
Bикoнaти визнaчeне викJIa'цaчeМ дoДaткoBе зaв,цaIIня по змiотy вiдпoвiдниx
змiстoвих мoдyлiв в пepioд мiж oснoвнoro Тa дoдaткoBoro сесiями.

Aспipaнт Mar IIpaBo Ira oпpoтесTyBaIIIш peзyльтaтiв кoнтpoлro (aпeляцiro).
Пpaвилa пoдaнЕя тa poзгJlядy aпеляцii визнaченi внyтpiшнiми дoкyМентaMи
кHyБA' якi poзмiщенi нa сaйтi кHУБA тa змiот Яких .цoвo/циться дo aспipaнтiв
нa пoчaткy виBчeнIUI дисциплiни.

Peкoмeндoвaнa лiтeparypa

Mетoди.rне зaбезпечeпня:
Гopський B.C. Iстopiя yкpaiнськoi фiлoоoфii : кypс лeкцiй : нaвv. пociб. для
cтy.ц. вищ. ЕaBч. зaкл. / B. с. Гopський. - 3-тe вид. - КиiЪ: Нayк. дyмкa,
1997. -285 c.
Aндpyщeнкo B., Mихaльveнкo M. Cyvaснa сoцia.пьнa фiлoсoфiя. Bидaння
2-e, випpaвлeне й дoпoвнeне. - К.: Генeзa, 1996. -367 c.
Haдoльний I.Ф., Aндpyщенкo B.П., Бoйчетrкo I.B. тa irr. Фiлoсoфiя:
Haвчaльний пoсiбник / I.Ф. Haдoльний, B.П Aндpyщeнкo, I.B. Бoйveнкo,
B.П. Poзyмний тa iн.; Зa pед. I'Ф. Ha,цoльнoгo. - К.: Biкap, |997.- 584 с.
Пpиveпiй e.M., Чepнiй A.М., Гвoздeцький B..{., Чeкaль Л.A. Фiлoсoфiя ;
Haвч. пoсiб' ДЛЯ cTуД,. i aспipaнтiв вищ. I{aBч. зaкл' / e.М. Пpиveпiй, A.M.
Чеpнiй, B..{. Гвoздeцький, Л.A. Чекaль. - К. : Aгpap. нayкa, 2000. - 504 c.
Пекapик A.М. Фiлoоoфiя : пiдpщник для стyдeнтiв BHз / A.M. Пeкapик. -
Хapкiв: Еденa, 20|О._479 c.
Pyбaнeць o.M. Фiлoсoфоькi пpoблеМи нayкoBoгo пiзнaнrrя : Haвчальний
пoсiбник з гpифoм MoH УкpaiЪи. . Суми, Унiвеpоитетськa книгa' 20|з. -
229 c.
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Peкoмендoвaнa лiтеparypa:

1. Apистoтель. Meтaфизикa. - М.: Инститyт филoсoфии, тeoлoгии и
I4с.IopL1И св. Фoмьr' 2006. - 232 c.

2. Бeлл {. Пpиxiд пoотiндyсщiaльнoгo сyспiльствa [Елeктpoнний peсypс] /
.{eнiел Белл. _ 20|4. _ Pe>ким lloстyпy дo peсypсy:
http://molotoff.info/advisеs/29-2009-o9-16-|8-59-5]rl5897-d-bеll-оrihid.
postindustrialnogo-suspilstva.html

3. Беp.Цяeв М. Cмьlсл твopчeстBa : oпьtт oпpaвдaния чeлoвeкa / Hикoлaй
Бepдяев. - M. : [б. vт.], 1916. - 358 о.

4. Бepдяeв H. Чeлoвeк и MaIшинa. (Пpoблeмa сoциoлoгии
тexники) ll <<Путь>>, -Мaiт |9ЗЗ' _ Ns 38. _ C. з-3s.

и мeтaфизики

5. Гегель Г.B.Ф. Ктo мьlслит aбстpaктнo? / <Boпpocьr филoсoфии>. - 1956. -
Ns 6. - C. 1з8-l40.

6. Гегель Г.B.Ф. Hayкa Лoгики. - CПБ.: Hayкa, 1997. - 800 с.
7. ГyльIгa A.B. HемецкaЯ кJlaссичeскaя филoсoфия. - М.: Mьrсль, |986. _ зз4

8. Гyсев B.I. Bстyп дo мeтaфiзики. Haвчaльний пoсiбник. - К.: Либiдь, 2004. -
488 с.

9. Гycев B'I. Iотopiя зaхiднoевpoпeйоькoi фiлoсoфii Хv-ХvII от. ; Кypс
лекцiй. Нaвчaльний пoсiбник для вyзiв. / B.I. Гyсев. _ К.; Либiдь, 1994. _
251 c.

lO.Гaдaмep Г..Г. Iстиrra i метoд. T. |-2, / Toм 1: Гepмerrевтикa I: oснoви
фiлoсoфcькo.i геpМrl{eвтики. - К.: Юнiвеpс, 2000. - 464 c. /l Toм 2:
Гepмeневтикa II: дoпoвнeння. - К.: Юнiвеpо. 20О0. - 478 c.

l1.,{екapт. P. Mipкyвaння пpo МеToд' щoб пpaЪильнo спряМyвaти свiй poзyм i
вiдrшyкaти iстинy в нayкax (Пеp. з фp. B. Aдpyrшкa i C. Гaтaльськoi). -
КиiЪ: <Taндем>,2001. - 101 с.

|2.Ети.хtlий кo.цекс }п{еHoгo УкpaТни. Бroлeтень BAК УкpaiЪи . - 2011 .. Ns 1 1 ._ с.3-8.
13.Сpмoлeнкo A.M. Кoмyнiкaтивнa пpaкTичнa фiлoсoфiя : Haвчa;lьний

пoсiбник. - КиiЪ: Либiдь',2004. - 488 с.
14.Зapyбiжнa фiлoсoфiя ХХ стoлiття. Пoд pед. Г.И. BoльIцки. - К.: .{oвipa,

1993.-239 c.
1S.Iстopiя фiлoсoфii Укpaiни : Пiдpyuник. - К. : Либiдь, 1994. - 4\6 c.
16.Iстopiя фiлoоoфii Укpaiни. Xpeстoмaтiя : Haвч. пoсiбник / Упopядники M.

Ф. Tapaсенкo, M. Ю. Pyоин, A. К. Бичкo тa iн. - К.: Либiдь, tsOз. _ sоo с.
17.Кaмro A. Миф o Cизифe ll Миф o Cизифе. Бyнтyтoщий чeлoBeк / Aльбeр

Кaптro. - Mинск, 1998. - С. 1з-|29 ,
l8.Кaнт I. Кpитикa чиоToгo poЗyMy / Пep. з нiм. тa пpимiт. I. Бщкoвськoгo. -

К': Юнiвepс, 2000. - 504 с.
19.Кyн T. Сщyктypa нayкoвиХ peвoлroцiй. - К.: Port-Roуa|,2001' - 228 c'
2O.Лaкyrпa H.М. Свiт екoбезпеки людини: глoбaлiзaцiйrri виклики.

Moнoгpaфiя/H.M. Лaкyrпa. _К.: Лoгoс, 20|6.-264 c.
2l.oгopoдник I. B., Pyсин М. Ю. Укpaiнськa фiлoсoфiя в iмeнax : Haвч.

пoсiбник / Зa peд. M.Ф. Tapaсeнкa. - К., Ли6iдь, |997 . - З28 c.



22.flлaтoн. {еpжaвa. - К.: oснoви, 2000. - 355 с.
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M.' 198з. - 605 с.
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rшкoлa. 1995.
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пoсTtlекJlaсичниx дослiдясeнь. _ К.: Bид. ГIAPAIIAH, 2006. _ 420 c.
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Зiбpaння твopiв: y 50-ти т. -T. 45. Фiлoсoфськi пpaцi. - К.: Hayк. дyмкa'
1986. * С.2r0.

З8.Фpoмм Э. Бегствo oт свобoдьr / Э. Фpoмм. _ М. : Пpoгpесо, 1990. -272 c,
39.Хaйдеггеp M. Чтo тaкoе мeтaфизикa? lПep. с нeм. B.B. Бибихинa. - 2-e

из,ц. - M.: Aкaдемичеокий Пpoект, 2013. - 288 c,
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41.Чopнoмopденкo I.B. Пpoблeмa icнyвaння знaEня зa Mех(aMи нayки:

Moнoгpaфiя. - К.: КHУБA, 2005. _ 306 с.
42.Чopнoмopлeнкo I.B. Пoзaнayкoвi знaння i кyльтypoтвоpuий пpoцес:
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44.IШелeр М. Пoлoжeние чeлoBекa в Кoсмoоe ll Пpo6лeмa чеЛoвeкa в
зaпaднoй филoсoфии: - M., 1988. - с. 3l-95.

45.Яcпepc К. CмьIсл и E.lзнaчeниe ltcтop'I|l. - M.: Пoлитиздaт, l991. - 527 c.

Питaцпя дo iспитy

l. Кисвo-МoгиляI{ськa aкaдeмiя як oсepедoк yкpaiнськoi тa слoв'янськoi
кyльтypи. oснoвнi фiлoоoфськi iдei y твop.roстi пpoфeсopiв aкaдeмii.

2. Гyмaнiзм фiлoсoфii Biдpo.ця(el{ня тa сщaонi гyмaнiстиuнi iдei.
3. Cyпepeннoстi тa гapмoнiя як фiлoсoфcькa пpoблемa. Кoнфлiкти Ta злaгoдa

в iстopii. Cyuaснi yкpaiЪськi pеa;lii.
4' ocнoвнi iдеi фiлoсoфii Пpoсвiтництвa (ХVII-XVIII ст.). Зapoдженtrя

клaсиннoi нayки.
5. Cyб'ект, oб'eкт тa цpeдмет пiзнaння.
6. oсrroвнi тeми фiлoсoфii {aвньoгo Cхoдy (Iндiя, Китaй) i iх вiдгoлoсся в

сyчaснiй свiтoвiй фiлoсoфii.
7. Coфiстикa. Aпopii Зенoнa Елeйськoгo i сy.raснa нayкa.
8. Пoняття ДyxoBlloгo. Мaтepiaльнe i .Цyxoвнe в rкиттi JIIодини (oснoвнi

кoнцепцii).
9. Hayкoвe пiзнaння тa йoгo вi.цмiннiсть вiд бyдeннoгo' хyдoя(нЬoгo'

pелiгiйнoгo тa iнпrих спoоoбiв oовoсння дiйонocтi.
lO.Пpoстip - uaс (фiзиvний, бioлoгi.rний, coцiaльний): фiлoсoфcькi пpoблeми

(Кaнт I. <Кpитикa чистoгo poзyvry>)..
1l.Фiлoсoфськi пoгляди Сoкpaтa i ГIлaтoнa (Г[пaтoн. <.{еpжaвu).
1 2.ЕкспеpимeнT' Moдeль' теopiя: oснoвнi кoнцeпцii.
13.Кaтeгopii як щaблi пiзнaння тa фopми Мислення.
l4.Пpoблемa сyботaнцiТ. Фiлoсoфський мoнiзм, .цyалiзМ i плropaлiзм

(свiтoглядний Ta МeтoдoЛoгivний aспект).
l5.Iпдивiдyaльнa Ta MaсoBa свiдoмiсть. Мaнiпyлrовaння свiдoMiсTo як

фiлoсoфськa пpoблемa.
16.Фiлoсoфськi пoгляди К.Mapксa тa ik iстopиvнa дoля.
17.Coцiaльнi, псиxoлoгiчнi тa MетoдoJloгiчнi rrpoблeМи EaYки кJlaсичнoгo

пepioдy.
18.Сщaонa цивiлiзaцiя, iJ oсoбливoстi. Пpoблeми iнфopмaцiйнoгo суспiльствa

(зoкpемa в УкpaiЪi) (!. Белл <Пpихiд постiн.цyстpiaльнoгo сyспiльствa>).
l9.Кaтегopii pyх i poзвитoк. Iдея евoлtoцioнiзмy i кoевoлroцioнiзмy в сyvaонiй

нayui.
20.Лloдинa i кoсмoс в aнтичнiй фiлoсoфii. Мiлeтськa шкoлa. Iдeя кoсмiзмy в

фiлoоoфii XХ-гo стoлiтгя (iдеi нooсфepи B.I.Bеpнaдськoгo).
21.Пpoблeмa кoнкpeтнoгo i aботpaктнoгo МисЛення. (Гегель. <<Xтo мислить

aбсщaктнo?>). Piзнoвиди paцioнaлiзмy тa емпipизмy.
22.Пoзvттvтв\cтськa фiлoоoфiя. oснoвнi пpoблeMи i етaпи poзвиткy. Знaчення

для po3виTкy Irayки.
2З.Cвiдoмiсть. Мoвa тa сBi.цoМiстЬ: oсIIoBIri кoнцепцii.
24.Зapoдя<eння фiлoсoфоькoi дyMки, ii кyльтypнo-iстopиuнi пеpе,цyМoви.

Пpeдмeт фiлoоoфii тa ii фyнкцii.



25.Bчeння I.Кaнтa пpo пiзнaння тa Мopaль. (Кaнт I. <Кpитикa чистoгo
poзyмp). Пpoблeмa aпpiopизму Ta aгнoстицизMy.

26.Пpoблемa Метo.цy пiзнaння в фiлoсoфii Hoвoгo чaсy. (P..(eкapт.
<Мipкyвaння пpo мeтoд>). MетoдoлoгoцeнTpизМ i пoстмoдepнa фiлoоoфiя.

27 .Пiзtтaнrтяяк твopviсть. (Бepляeв M. <Cмисл Tвopнoстi>>).
28.Пpoблeмa oсoбистoстi. Tипoлoгiя oсoбистoстi. (Фpoмм Е. <Bтеva вiд

свoбo,ци>).
29.Фiлoсoфськi МoTиBи B твopчocтi T.LШeвчeнкa: iдeя coцiaльнoi

спpaBедливoстi тa нaцioнальнoi iдентиuнoстi.
30.Кaтегopii зaкoн i xaoс: Знaчення в пiзнaннi тa дiяльнoстi.
3 1.oб'сктивнa тa оy6'eктивнa oclloBи лтoдськoi свoбoди: oснoвнi кoнцeпцii.
З2.Кулътуpa i цивiлiзaцiя. (Copoкiн П. <Лтo,цинa. Цивiлiзaцiя. Сyопiльcтвo>).
33.Iдeя циклiтнoстi i пoстyпaльнoстi poзвиткy. <<Зaпеpе.rенI{я зaпepечeнняD.

Гeгель. <Hayкa лoгiки>).
34.!.iaлектикa Гегеля, iT iстopиннa дoля.
35.Pелiгiйнa свiдoмiсть' ii сy.raснi фiлoсoфськi пpoблeми фелiгiя i нayкa,

peлiгiя i oсвiтa, pелiгiя i влaдa). Укpa.rЪськi peaлii.
36.Cенс iстopiТ. eднiоть тa poзмaiття свiтoвoi iстopii. (Яопеpс К. <Cенс тa

пpизначення iстopii>).
37.УкpaiЪоькa нaцioнaльнa iдея: фiлoсoфськo-coцiaльнi пpoблеми.
38.Екзистeнцiaлiзм як фiлoсoфський нaпpяМoк. (Кaмro A. (Мiф пpo Ciзiфu).
39.Фiлoсoфськi пoгляди Г.Cкoвopoди (Г.Cкoвopоди. кHapкiс>) тa ix мiсце в

фiлoоoфськiй дyмцi Укpaiни.
40.Фiлoсoфськi пoгляди Apиотoтеля (Apистотель. <Meтaфiзикa>) тa iх

iстopиuнe знaчeння.
4l.Кaтегopiя poзyМy i вipи в сеpедньoвiuнiй фiлoсoфii тa ix вiдгoлoсся в

сy'raонiй фiлoсoфii. (Aквiнський Ф. <Сyмa тeoлoгii>).
42.Кaтегopii <мy,Цpiсть> i <вipa> в iстopii фiлoсoфii. (Гaдaмеp Г. <Iстинa i

метo.ц>).
43.C1"raонi eкoлoгiчнi пpoблеми. Pимський клyб. oснoвнi пpoблеми

BижиBaння лIoдсTBa тa глoбarriстикa. (lIIелеp M. кCтaнoвищe Людини в
кoсмoсi>>).

44.Фiлoсoфський свiтoгляд. Biчнi пpoблеми фiлoсoфiТ. (Гaйдeггep M. <Щo
тaкe метaфiзикa?>).

45.Фiлoсoфськi пoгляди Л.Фейepбaxa. (Л.Фейеpбax. <Cyтнiоть
xpI4c^ГИЯI1cTBa>> ).

46.Кyльтypa як мipa poзвиткy лЮдиHи.
47 '|cтинaтa ii кpитеpii. Пpoблeмa iстини в пoотмoдepтtiй фiлoоoфii.
48.Mopaль i пpaвo. oонoвнi кaтегopii мopaлi тa пpaBa.
49.Hayкoвий пoшyк тa сoцiaльнa вiдпoвiдaльнiсть вченoгo (Ети.tний кoдекc

Bчeнoгo УкpaiЪи).
5 0. Пpи.rиrra i нaслiдoк: oснoвнi кoнцeпцii.
5l.oсoбливoстi iнlкенepнoгo Мислeння. @еpдясв M. <Челoвек и МaшIиEa>,

<.Ц}x и мaпrинa>).
52.Фopми тeopeтичнoгo пiзнaння.



53.Пpoблeми еTики Bчelloгo клaсичнoгo i нeклacичнoгo eтalтy poзвиткy нayки
(внyтpirпня i зoвнirпня етикa) (Етичний кoдекс вчelloгo УкpaiЪи)..

54.oснoвнi eTaIIlzI Ta пpинциIIи poзBиткy нayки (мoдepн тa пoотмoдepн).
55..(eтеpмiнiзм, iндетepмiнiзм, свoбoдa: oоHoвIri кoнцепцii.
56.Фopми eмпipиннoгo пiзнaнIrя.
57.Apхiтeктрa, тexнiкoзнaвствo' лIo.цинa: фiлoсoфськi пpoблeми.
58.Mетoди eмпipи.rнoгo пiзнaння.
59.Hayкa як сoцiaльrrий iнотитyт i кoгнiтивнa систеMa (К.P.Пoппep <Лoгiкa

IlayкoBoгo дoслiджeнно).
60.Життствop.riсть лrодськoгo бyття: кoлiзiТ iдeaлiв Ta IIpaкTик.
6l.Poль гeoгpaфi.rнoгo сepe,цoвищa в }киттi лIo.цини (евoлтoцiя пoглядiв).
62.Кaтeгopi.i неoбxiднiоть i випaдкoвiсть (oонoвнi кoнцeпцir).
63.Якiсть i кiлькiсть. {ia.пектикa кiлькiсниx i якiсниx змiн. Mioa. Знaчення

для poзyмiння нayкoвoГo пiзнaння Ta сoцiЕшIьIrих пpaктик.
64..{eмoгpaфiчний чинник сyспiльнoгo poзBиткy. Пpoблeми в УкpaiЪi.
65.Сенс життя i cTaBлeння дo смеpтi. Житгя як сaмoцiннiсть (A.Кaмro <Miф

пpo Сiзiфо).
66..{ia:reктикa як фeнoмен Миолення. ,(iaлeктикa тa гepMeнеBтичний Метoд.
67.Метoди TеopeTичIloгo пiзнaння.
68.Bчений в глoбaлiзoвaнoмy пpoотopi (Етиuний кoдeкс вчeнoгo УкpaiЪи).
69.Hayкa як техIIoHayкa. четвеpтa пpoМиоJIoBa pевoлтoцiя (Клayс lIIвaб

(ЧеTBepTa пpoMислoBa peвoлroцiя: Як дo неТ гoтyвaтись>).
7 O.Суlacний пpaгМaTиrIIIий пoвopoт в фiлoсoфii.
71.Hayкoвa iдея.
72.o6pыз i знaк в пiзнaннi.
7З.ФyндaмeнтaJlьl{е i пpиклaдне нayкoве зЕaння.
74.Pевoлloцii в нayцi (Toмaс Кyн <Cтpyктypa нayкoBиx pевoлroцiй>).
75.Фaкт як ПloоеoЛoгiчнa кaтeгooiя.
7б.Mетaфopa: poль B llayкoBoМy пiзнaннi.
J7 'МeтoДут i метoдoлoгii: iх спiввiднoшIення.
78.Екoлoгiчнa свiдoмiсть.
79.Poль овiтoглядy в нayкoвiй твop.rоотi.
80.Фiлoсoфськi МoTиBи в твopvoотi Iвaнa Фpaнкa: i,цeя coцiaльнoi

спpaвeдJlивoстi i нaцioнaлЬнoi iденTичнoотi. (I.Я. Фpaнкo <Havкa тa ii
взaеMини з пpaц}oтoЧиМи кaсaми>)

81.Фiлoоoфiя Гpигopiя Скoвopoди: пoгля.ц [.Чижeвськoгo. ({митpo
Чижeвоький <Фiлoоoфiя Г.С. Cкoвopoди>)

82.Пpoeкт як фiлocoфськa пpoблемa.
83.Сoцiaльнi, психoлoгiчнi i метoдoлoгiuнi пpoблeм|I НaуКИ нrкЛaсичI{oгo

пеpioдy.
84.Знaннсве сyспiльствo: сoцiaльнi i кoгнiтивнi пpoблeми.
85.Лoгiчrrе i iнтyiтивне в нayкoвiй твopuoотi.
86.Hayкoвий кoлeктив: oсoбливoстi спiлкyвaння.
87.Cтpyктypa нayкoвoi тeopii.
88.Hayкoвi зaкoни: стpyкт}pa i фyнкцii.



89.Iдеaли i нopми нaукoвoi спiльнoти (Етинний кoдeкс BЧeнoгo УкpaТни)..
90.Moделroвaння: poJIь B IrayкoвoМy дoслiдженнt.



Дoдaтoк 1

ПoЛoжЕння ПPo I l lДИBIДУAЛЬHЕЗAB,цAHнЯ
(PЕФЕPAT)

Bикoнaлня iндивiдyaльнoгo зaBдaння е oбoв'язкoвolo оклaдoBoro фiлoсoфськoi
пiдгoтoвки aспipaнтiв тa здoбyвaнi в.
Aспipaнт, здoбyвa.r сaмoотiйнo oбИpae /пepелiк знaxoдиться нa кaфедpi/ TeМy з
пepeлiкy зaпpoпoнoBaниx i пoгoдx<yс ii.з кepiвникoм сeмiнapськoi гpyпи lдeннa
фopмa нaвнaння/ i з зaвiдyвa.rем кaфeдpи lзaoчнa фopмa нaвvaння/.
CтDyrсгypa peфepaтY вк.пючaе:
Ц титYльний лист встaнoвлeнoгo зpaзкa:
2) змiст /пеpелiк oснoвних питaнь/;
э) aнoтaцiro yкpaiнськoro та aнглiйськoro мoвaми /в анoтaцii
неoбхiднo кopoткo /дo 500-б00 знaкiв/ виклaсти oснoвний змiст peфepaтv.
зoкpeMal BкaзaBIIIи:
а) акmуальнiсmt, mел4u;
б) cmан poзpoбкu в лimepаmуpi;
в) Значення dля фiлocoфcькoi кульmуpu нс]укoвця /oнmoлoziuне,
zнoceoлoeiчнe' coцioкульmуpне /cвimozляdне/, npакceoлoеiнне, еcmem||чне, emuчнe
mou,lo//;
4) вик.пaд oснoвпoгo змiстv теми. який включar oбrpYнтYвaння
aктvaльнoстi теD{и. стaЕY iT poзDoбки. фopп{yлroвaнЕя прoблrми. oсцoвнi
пoлoясення змiстY тa виснoвoк;
fl списoк викoристaнoi лiтеDaтYpи мaс мiстити не менrше Десяти
нoвiтпiх нayкoвих Дясеpел. якi цитYroться в Deфeрaтi вiДпoвi.цнo.цo iснYroчиx
щщ-!!дTyBaння.
Peфepaт мaс бyти викoнaний дep)кaвIroю Мoвolo (oкpiм iнoзeмниx гpoмaдян)
обсягoм 1 дpyкoвaний аpкvrп /24 стopiнки A-4l. чepeз 1,5 кoмп'toтеpнoгo
iнтepвaлy, кeгль 14' Тimеs New Roman.
Дoдaтoк дo pефеpaтv. [o pефepaтy дo.цaстЬся cтуlcлvтiт виклaд (1-3 стopiнки)
фiлoоoфськиx пиTaтIь нaпpЯМкy нayкoвoгo дoслiджeння aспipaнтa.rи здoбyвa.ra
(вкaзyeться TeМa ,циcepTaцii). (fluвacь <Memodaчнi nopаdu do poзкpammя в
peфepаmi.'>).
Пoзитивпа oцiнкa pефеpaтy e пiдотaвoro дoпycкy aопipaнтa vи здoбyвala дo
склaдaння кaндидaтськoгo пiдсyмкoвoгo iспитy.
oцiнкa зa peфepaт внoситьcя B IIpoтoкoJI екзaМенy i е cклaдoвolo зaгaJIьI{oi
oцiнки eкзaмеIry.
Pефеpaт пoдaeTься нa кaфeдpy для peцeнзyBaння Дo 15-гo квiтця /вectтяllaceciя/
тa tф...]Е9ДЩ/oсiння сесiяl IIoTочIroгo poкy.

lvlЕ TOДI,IIIHI ПoPA'щи
.цo poзкplrTтя в peфepaтi метoДoлoгiчних тa фiлoсoфських питaнь
Дисepтaцiйпoгo дoслhясення (нaпpямкy нayкoвoгo дoслiджeппя).
I. Hеoбхiднo в теpмiнaх MетoдoлoгiТ тa фiлoсoфii нayки oписaти метy
дисеpтaцiйнoгo дoслiджeння (нaпpямкy нayкoBoгo дoслi.цжeння). Haпpиклaд:
дoслiдницькoю Метolo r:



1) oдepжaнIrя тa aн€шIiз (iнтеpпpетaцiя) нoвoi eмпipиvнoi iнфopмaцii; 2)
пеpeвipкa певнoi теopетиvнoi iдеi, гiпoтeзи, кoнцепцii; З) пoбyдoвa мaтeмaтичнoi
мoдeлi дeякoгo яBищa;
4) тeopeтиvне пoяснeннjl IIeвних нayкoBиx фaктiв тощo.
п. CфopмyлIoвaти пpoблештy, якiй пpиовя.ryсться дoслiд)кенIIя' oкpeслити
oснoвнi вixи poзpoбки цiеi пpoблeми (oснoвнi peзyльтaти) i uим iснyrovi
Здoбyтки y uiй гaлyзi зapaз I{е BлaIIIToByютЬ нayкoBy пpaктикy. Haвeсти
apryМeнти нa кopисTЬ неoбxiднoстi poзв'язaння poзглядyвaнoi пpoблеми.
ш. oxapaктepизyвaтилoгiкo-кoнцепTy€штьнyскЛaдoByдoслiдження, BpaМкax
якoi BoIIo викoнyeTься:
1) oснoвнi кoнцепTyEUIьнi зacaди (iдeя, <пapaдигМa)' <нayкoвo-дoслiдницькa
пpoгpaМa>)' (нayкoBa Iцкoлa>' (нayкoBa тpaдицiя>>, тeopiя' кoЕцeпцiя тoщo);
2) oснoвний тип дocлiджeння (фyндaментaльний' пpиклaдний, тexнiчний,
тexнoлoгiчний тoщo);
3) oснoвнi нayкoвi МеToДи (спoстepeження, дoслiд, eкспepиМент' aнaлiз,
cинтез).
IV. Bизнaчити Tипи Мeтo,цoлoгii дoолiдницькoТ тeMи: клaсичнa' ЕIeкJIaсичЕa'
пoстнeклaоиЧнa. Bкaзaти тi пpикмети, якi нaйBa)кливiшri для дисepтaцiйнoгo
дoслiджeння (нaпpиклaд, якщo пoсTIlекJIaсиЧЕa мeтoдoлoгiя, To звеp}IyTи yвary
нa i.i <iдeoлoгiro>>: нeлiнiйнiсть, стoхaотичнiстЬ' нeзвopoTнiсть, глoбaльний
евoлroцioнiзм, пpoблeмa aнтpoпнoстi' сaмoopгaнiзaцiя,
кoмyнiкaцiй, геpмeIIеBTикa, кoмпapaтивiстикa тoщo i т.д.).

сvб'rкт-оvб'eктниx

v. Bкaзaти нa фiлoсoфськi пpoблеми, щo пoв'язaнi з нayкoвolo TеМoю
(нaпpямкoм дoслiдженlш):
. Teopeтикo.пiзнaвaльнi;
. свiтoгля,цнi;
. aксioлoгi'lнi;
. сoцioкyльтypнi;
. eтиннi;
. естети.lнi;
. пpaктичнi (пpaгмaтиvнi)
I{азBaти в Meя{ax якoi фiлoсoфськoi тpaдицii (шкoли) фopшгyrоться фiлoсoфоькi
пpoблeми, щo МЕlIoTЬ мiсце y ,Цисеpтaцiйнoштy дoолiджeннi (нaпpиклaд:
пoзитивiзм, пpaГМaTизM, eкзистeнцia.пiзM, сTpyктyp€lлiзм, гepмeневтикa тoщо).
VI. Пеpелiк BищеBкaзaниx пyнктiв нe r сyBopo peглaMеIlтoBaниМ' a Еoоить
pекoмeн.цaцiйний xapaктep.
VII. PекoмендyетЬся кoнсyльтaцiя з нayкoвим кepiвникoM дисеpтaцiйнoгo
Дoслiджeнrrя щoдo висвiтлення в peфepaтi метoдoлoгi.rниx пpoблем.


