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1. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

 

Кількість кредитів - 3 

Галузь знань -  

Спеціальність 

073 - «Менеджмент» 

 

Змістових модулів -2 
 Рік підготовки: 

1 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

2 

Лекції 

 

 

 
Тижневих годин: 

аудиторних - 4 

самостійної роботи 

аспіранта - 7 

 

 

 

Рівень підготовки: третій 

(освітньо- науковий) 

26 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

50 год. 

Вид контролю: 

екзамен 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є сприяння формуванню в 

аспірантів цілісного геокультурного бачення світу як методологічної основи 

постановки та розв'язання теоретичних і практичних проблем, пов'язаних з 

освітньо-науковою діяльністю. 

Завдання: сприяти осмисленню аспірантами парадигмальних 

принципів осягнення світу історичними геокультурними субєктами в історії 

світової та  вітчизняної філософії, вмінню  трансформувати ці знання в 

розробку  методологічної проблематики сучасної науки,  визначенню 

актуальних перспектив її розвитку. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен знати: 

- визначення геокультури, її форм та основного питання; 

- сутність геокультурного суб'кта, його історичні типи та відмінність від 

суб'єкта діяльності; 

- спільне й відмінне в геокультурній проблематиці європейської та 

вітчизняної філософії; 

- характер геокультурної зумовленості філософії і науки в їх історичному 

розвитку; 

- сутність проблеми пізнання світу як проблеми самопізнання 

геокультурного суб'єкта; 

- специфіку методології, методів та методики наукового пізнання; 

- структуру наукового пізнання, його засадничі принципи; 

- провідні тенденції в розвитку сучасної науки та особливості її 

геокультурного осмислення: 

вміти: 

- користуватися понятійним аппаратом геокультури як методологічним 

інструментарієм аналізу філософської і наукової проблематики; 

- розкривати й обгрунтовувати геокультурні засади філософії і науки; 

- визначати геокультурну спрямованість наукових досліджень; 

- оперувати сучасними методологіями наукового пізнання в конкретних 

галузях науки; 

- використовувати знання з історії розвитку філософії і науки для 

розвязання актуальних наукових проблем сучасності; 

- синтезувати наукову і філософську проблеми в цілісну геокультурну 

проблематику. 



3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Геокультурні засади філософії 

Тема 1. Буття як предметна визначеність 

Характеристика буття я к предметної визначеності. Поняття предмета, 

об'єкта і суб'єкта пізнавально-практичної діяльності. Особливості предметної 

визначеності основних сфер діяльності людини. 

Природа як сфера об'єктивно-можливого буття. Оснновний закон 

природи й науки. Істина та її критерії. Культура як сфера суб'єктивно- 

належного буття. Поняття мудрості. Правда та її критерії. 

Тема 2. Сутність феномена культури 

Особливості етимологічного, культового та цивілізаційного підходів до 

феномена культури. Осоновні ознаки культури. Духовність як сутнісна риса 

культури. Поняття культури. Проблемне поле культури. 

Субкультура та її форми. Контркультура, її історичні типи. Культура і 

контркультура, специфіка їх співіснування в наш час. Антикультура і форми її 

прояву.Культура та цивілізація. 

Тема 3. Культура як геокультура 

Поняття геокультури як органічної цілісності людини і природи. 

Історичні форми та способи буття геокультури. Специфіка геокультурного 

аналізу буття. 

Основне питання геокультури та його методологічне значення. Поняття 

мети діяльності, сенсу життя та глузду. 

Культури відкритого й закритого типів, їх специфіка та співвідношення 

в наш час. 

Тема 4. Геокультурна визначеність світогляду 

Поняття світогляду як суб'єктивно-належного ставлення до світу. 

Ціннісно-смислова визначеність світогляду. Структурні елементи світогляду 

та їх особливість. Світосприйняття, світовідчуття, світорозуміння. 

Геокультурні форми світогляду. 

Міфологія як істрично перший геокультурний тип світогляду. 

Геокультурна сутність релігії. Філософія як спосіб мислення і життя 

геокультурного суб'єкта. 

Змістовий модуль 2. Історичні форми філософського самовизначення 

геокультурного суб'єкта 

Тема 5. Філософське самовизначення геокультурного суб'єкта 

Античності. 

Поняття античної філософії. Методика геокультурного підходу до її 

аналізу. Античний поліс як космологічний геокультурний суб'єкт. 

Парадигмальні риси античної філософії. 
Досократівський етап розвитку античної «філософії до філософії». 

Особливість її світоглядної спрямованості. 

Сократівський етап   розвитку   античної   філософії.   Поняття   sophia. 

Становлення космологічного геокультурного суб'єкта філософії. 

Особливості геокультурного суб'єкта елліністичної філософії. 



Епікуреїзм, стоїцизм, скептицизм. Неоплатонізм як філософський підсумок 

античної культури. 

Тема 6. Самовизначення геокультурного суб'єкта філософії 

Середньовіччя 

Особливості середньовічної картини світу. Теоцентризм як сутнісна 

зарактеристика середньовічної епохи. Формування теїстичного 

геокультурного суб'єкта філософії, її парадигмальні риси. 

Етапи становленя середньовічної філософії. Грекомовна та 

латиномовна апологетика. Патристика. Схоластика. Номіналізм та реалізм. 

Основін етапи розвитку схоластики. 

Тема 7. Самовизначення геокультурного суб'єкта філософії 

Ренесансу та субєктадіяльності філософії Нового часу. 

Геокультурні особливості епохи. Виникнення нового кола знань - studia 

humana. Поняття ренесансного гуманізму. Найважливіші наукові відкриття. 

Неоплатонізм як філософська основа ренесансного гуманізму. 

Поняття предмета ренесансної філософії, її основні риси. Особливості 

гуманістичного антропоцентризму. Становлення гуманістичного 
геокультурного суб'єкта філософії. 

Специфіка та роль наукових відкриттів у формуванні модерного 

світогляду. Предмет філософії Нового часу. Природоцентризм як визначальна 

риса філософії суб'єкта діяльності. Гносеологічна спрямованість філософії. 

Формування суб'єкта діяльності основних напрямів філософії - 

раціоналізму та емпіризму. 
Проблема свободи й необхідності. 

Тема 8. Проблема геокультурного суб'єкта в німецькій класичній 

філософії 

Геокультурна зумовленість німецької класичної філософії. Загальні її 

риси. Відновлення І. Кантом філософії як філософії трансцендентального 

геокультурного суб'єкта. 

Предметне визначення філософії Г. Гегелем. Панлогізм: філософія як 

філософія су'бєкта діяльності Абсолюта. 

Предметне визначеня філософії К. Марксом. Матеріалістичне розуміння 

історії. Утвердження філософії суб'єкта об'єктивно необхідно зумовленої 

діяльності. 

Змістовий модуль 3. Історичні форми самовираження українського 

геокультурного субєкта філософії 
Тема 9. Геокультурні витоки української філософської думки 

Геокультурне положення Русі. Світоглядні засади та особливості 

давньоукраїнської міфологічної культури. Формування та основні риси 

києворуської культури. Сутність явища двох культур. Прийняття 

християнства та його роль у розвитку культури й філософії. 

Русь як геокультурний суб'єкт давньоукраїнської культури. Ідейні 

джерела давньоукраїнської філософської думки. Форми та способи 

філософствування. Філософія як «любомудріє» давньоукраїнського 

геокультурного суб'єкта. Поліморфізм предметного самовираження філософії 



в києворуській культурі. 

Тема 10. Українська релігійно-філософська Думка XIV - XVI ст. і 

проблема геокултурного суб'єкта 

Геокультурне становище України. Релігійно-філософські ідеї та їх 

вплив на формування українського геокультурного суб'єкта. Становлення 

раннього гуманізму в Україні (Юрій Дрогобич, Павло Русин, Станіслав 

Оріховський-Роксолан). 

Реформаційні та ренесансно-гуманістичні ідеї в Україні другої 

половини XVI ст. 

Острозький культурно-освітній центр. 

Полемічна література. Особливості явища двох культур. 
Тема 11. Геокультурна спрямованість філософії українського Бароко 

Геокультурне становище України. Велика українська революція XVII 

ст. Києво-Могилянська академія - центр українського Просвітництва. 

Ідейні витоки українського Бароко. Філософське самовизначення 

українського геокультурного суб'єкта. Парадигмальні риси філософії 

українського Бароко. Історична доля українського Бароко. 

Тема 12. Геокультурна проблематика філософії українського 

Романтизму 

Геокультурне становище України в ХІХ ст. Ідейні джерела філософії 

українсткого романтизму - «філософії серця». Основні етапи становлення та 

розвитку українського Романтизму (Харківський осередок, «Руська трійця», 

Кирило-Мефодієвське братство). Особливості вираження ідей «філософії 

серця» у творчості М. Гоголя, Т. Шевченка, П. Куліша. Предмет і 

парадигмальні риси філософії українського геокультурного суб'єкта. 

Тема 13. Особливості розвитку геокультурної проблематики в 

українській філософії кінця ХІХ - 20- початку ХХ ст. 

Основні напрямки розвитку філософької думки. Самовизначення 

геокультурного   суб'єкта філософії екзистенційно-романтичного 

спрямування.  Філософські ідеї у творчості М. коцюбинського, О. 

кобилянської, Лесі Українки. 

Предметне самовизначення філософії матеріалістично- 

позитивістського спрямування. Філософські й суспільно-політичні ідеї М. 

Драгоманова, В. Лесевича, І. Франка, В. Вернадського. Культурно- 

філософське піднесення 20-х років ХХ ст. («Розстріляне відродження»). 

Змістовий модуль 4. Геокультурні засади наукового пізнання 

Тема 14. Пізнання та форми пізнання. 

Поняття пізнання. Класифікація форм знання. 

Поняття науки. Наука як процес пізнання, сукупність знань та 

соціальний інститут. Специфіка наукового знання. Сучасний поділ наук. 

Зародження та   процес   становлення   наукових   знань.   Концепція 

«розбрунькування»філософії. Виникнення науки. Основні етапи розвитку 

науки. Типи наукової раціональності. Наука і паранаука. Критика та 

виправдання науки. 

Тема 15. Структура наукового знання. 



Чуттєве пізнання та його форми. Логічне пізнання. Форми логічного 

пізнання. Діалектика чуттєвого й логічного в пізнанні як діалектика явища і 

сутності геокультурного суб'єкта пізнання. 

Емпіричний і теоретичний рівні наукового пізнання геокультурного 

суб'єкта. Форми наукового пізнання. Поняття наукового факта. Закони науки. 

Гіпотеза. Теорія. Проблема та її історичні форми. Геокультурна сутність 

апорій Зенона та їх методологічне значення. Засадничі підвалини науки. 

Тема 16. Принципи наукового пізнання геокультурного суб'єкта 

Принцип як суб'єктивно-належна засада пізнання геокультурного 

суб'єкта. 

Принцип єдності й боротьби протилежностей та його інтерпретації. 

Суперечність як джерело розвитку. Поняття боротьби, неправомірність її 

абсолютизації. 

Принцип взаємного переходу кількісних та якісних змін. Поняття 

якості, властивості, кількості, міри. Стрибки та їх типи. Соціальна реформа та 

соціальна революція. 

Принцип заперечення заперечення та проблема спрямованості розвитку. 

Діалектична сутність заперечення. 

Принцип детермінізму. Види детермінізму. Причина, умови, наслідок. 

Причинно-наслідковий зв'язок як форма вираження незворотності часу. 

Праксиологічний принцип пізнання та його методологічне значення. 

Герменевтичний принцип пізнання. Поняття герменевтичного кола. 

Феноменологічний принцип пізнання. Поняття «епохе». 

Принцип геокультури та його методологічне значення для освіти та 

науки. Контекстуальність. Глобальність. Багатовимірність. Складність. 
Тема 17. Методи наукового пізнання 

Поняття методу. Геокультурний вимір методів наукового пізнання. 

Класифікація методів науки. 

Методи   емпіричного    дослідження.    Спостереження.    Експеримент. 

Порівняння. Опис. Вимірювання. 

Методи теоретичного пізнання. Формалізація. Аксіоматичний метод. 

Гіпотетико-дедуктивний метод. Сходження від абстрактного до контретного. 

Загальнологічні методи пізнання. Аналіз. Синтез. Абстрагування. 

Ідеалізація. Узагальнення. Індукція. Дедукція. Аналогія. Моделювання. 

Сиситемний підхід. Вірогіднісно-статистичні методи. 

Тема 18. Філософсько-методологічні концепції науки 

Поняття методології. Рівні методології. Методологічна функція 

філософії. 

Позитивістська методологія науки. Філософія науки « першого 

позитивізму». Філософія науки «другого позитивізму». Філософія науки 

логічного позитивізму. «Критичний раціоналізм» К. Поппера. 

Концепція наукових   революцій   Т.   Куна.   Концепція   конкуруючих 

«лослідницьких програм» І. Лакатоса. Концепція «епістемологічного 

анархізму» П. Фоєрабенда. 
Проблема легітимізації та інтерпретації новітнього наукового знаня в 



постмодернізмі. Криза традиційного наративного знання. Принцип 

контекстуальності істини. 

Синергетика як метадисциплінарний напрям дослідження 

самоорганізованих систем. Самоорганізація, неврівноваженість, біфуркація, 

дисипативні структури, нелінійність розвитку, хаос. 

Голізм як науковий принцип. Неподільна цілісніть природи - джерело 

закономірності й організованості. Людина як метафізичний центр наукового 

пізнання, закорінений в ментальних структураї імовірностей світу. 

Теорія складки як способу розуміння буття та розвитку геокультури. 

Поняття складки і ребра. Співвідношення складки і ребра. 

Тема 19. Геокультурна стратегія сучасного наукового мислення 

Наука як різновид геокультурного проектування. Проект як наукова 

форма об'єктивно-можливої організації суб'єктивно-належної культури. 

Варіативність геокультурного проекту. Проект і теорія. Проект і 

прогнозування. 

Парадокси сучасної наукової картини світу. Інформаційні підвалини 

еволюції природи. Єдність буття та розуму. 

Концепції «універсального інтелекту» і множини можливих моделей 

мислення. 

Проблема семіотичної онтології пізнання. Лінгвістичний поворот у 

методології науки. Інформаційна функція мови науки. Синтаксична простота. 

Семантична природність. Філософські інтерпретації мови науки. 

Тема 20. Філософія землі як геокультурного суб'єкта 

Геокультурна сутність аграрної науки. Органічна цілісність аграрної 

науки і сільського господарства як основи науки. 

Основні особливості аграрної науки. Системність. Агроекологічна 

спрямованість. Унікальність об'єктів дослідження. Провідна роль в системі 

науки. Тривалість наукових розробок. 

Аграрна наука й основне питання геокультури, його методологічна роль 

в аграрній науці. 

Агрокультура як геокультура села. Земля як геокультурний суб'єкт. 

Економічна сутність землі як геокультурного суб'єкта. Проблема 

геокультурної трансформації українського села: аграрна реформа чи аграрна 

революція? Проблема агрокультурного суб'єкта в Україні. 



4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усього 
у тому числі 

л с,п лаб с.р. 

Змістовий модуль 1. Геокультурні засади філософії 

Тема 1. Буття як предметна визначеність 4 2  - 2 

Тема 2. Сутність феномена культури 6  2 - 2 

Тема 3. Культура як геокультура 6 2  - 2 

Тема 4. Геокультурна визначеність світогляду та його 
історичні типи 

6 
 

2 - 2 

Змістовий модуль 2. Історичні форми філософського самовизначення 

геокультурного суб'єкта 

Тема 5. Філософське самовизначення геокультурного 
суб'єкта Античності 

 
2 

 
- 4 

Тема 6. Самовизначення геокультурного суб'єкта 
філософії Середньовіччя 

 
2 

2 - 4 

Тема 7. Самовизначення геокультурного суб'єкта 

філософії Ренесансу та суб'єкта діяльності філософіі 

Нового часу 

  

2 
  

- 
 

4 

Тема 8. Проблема геокультурного суб'єкта в німецькій 
класичній філософії 

  
2 

 
2 

Змістовий модуль 3. Історичні форми самовираження українського 

геокультурного суб'єкта філософії 

Тема 9. Геокультурні витоки та особливості 
філософської думки Русі 

 
2 

 
- 2 

Тема 10. Українська релігійно-філософська думка XIV - 
XVI ст. і проблема геокультурного суб'єкта. 

  
2 - 2 

Тема 11. Геокультурна спрямованість філософії 
українського Бароко 

 
2 

 
- 2 

Тема 12. Геокультурна проблематика філософії 
українського Романтизму 

  
2 - 2 

Тема 13. Особливості розвитку геокультурної 

проблематики в українській філософії кінця ХІХ - 
початку ХХІ ст. 

  

2 
  

- 
 

2 

Змістовий модуль 4 . Геокультурні засади наукового пізнання 

Тема 14. Пізнання та форми пізнання   2 - 
2 

Тема 15. Структура наукового знання.  2  - 

Тема 16. Принципи наукового пізнання геокультурного 
суб'єкта 

 
2 

  
2 

Тема 17. Методи наукового пізнання      

2 Тема 18. Філософсько-методологічні концепції науки  2   

Тема 19. Геокультурна стратегія сучасного наукового 
мислення 

 
2 

  
2 

Тема 20. Філософія землі яе геокультурного суб'єкта  2   2 

Усього годин 90 26 14 - 50 



5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Сутність феномена культури 2 

2 Геокультурна визначеність світогляду та його історичні типи 2 

3 Самовизначення геокультурного суб'єкта філософії Середньовіччя 2 

4 Проблема геокультурного суб'єкта в німецькій класичній філософії 2 

 

5 
Українська релігійно-філософська думка XIV - XVI ст. і проблема 

геокультурного суб'єкта. 

2 

6 Геокультурна проблематика філософії українського Романтизму 2 

7 Пізнання та форми пізнання 2 
 Разом 14 

 
 

6. Теми практичних занять 
 

№ з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

- - - 

 

7. Теми лабораторних занять 
 
№ з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

- - - 

 

8. Самостійна робота 
 

Самостійна робота аспіранта відноситься до інформаційно- 

розвиваючих методів навчання і є основним засобом творчого засвоєння 

програмного матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять. 

Види самостійної роботи аспірантів за цільовим призначенням: 

1. Вивчення нового матеріалу: опрацювання першоджерел, читання та 

конспектування відповідної літератури; перегляд відеозаписів; 

прослуховування лекцій магнітних записів; інші види занять. 

2. Поглиблене вивчення матеріалу: підготовка до контрольних робіт, 

семінарів; виконання типових завдань; інші види занять. 

3. Вивчення матеріалу з використанням елементів творчості: 

виконання завдань з елементами творчості; розв'язання проблемно- 

пошукових запитань; участь у розвязанні проблемних ситуацій у формі 

дискусій і прес-конференцій; складання рефератів, доповідей, інформацій з 

заданої теми; інші види занять. 



10. Методи навчання 

Під час вивчення дисципліни використовуються такі методи навчання: 

1. Методи за джерелом і способом сприйняття навчальної інформації. 

Лекція як послідовний, логічно вивершений, науково обгрунтований і 

систематизований виклад відповідного до навчальної програми філософського 

і філософсько-наукового матеріалу. Як одна з основних форм навчального 

процесу й одночасно метод навчання і виховання вона забезпечує умови для 

створення аспірантами аба викладачем нових освітньо- наукових продуктів за 

допомогою вибору змісту, мети та структури лекції. 

Залежно від завдань навчального курсу використовуються такі види 

лекцій: 

- проблемно- пошукова лекція,спрямована на активізацію творчого 

мислення аспірантів, їх уміння і прагнення підходити до знання як до 

продукту й умови процесу пізнання, учасниками якого вони стають у процесі 

навчання; 

- лекція- діалог,що проводиться на основі сократівського методу прямого 

діалогу викладача з аспіратами; 

- методологічна лекція, спрямована на розкриття характеру, структури та 

методу наукового пізнання; 

- лекція - консультація, що проводиться за сценаріями «питання - 

відповідь» або «питання-відповідь-дискусія». 

Семінари -форма навчального заняття, при якій викладач організує 

дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких аспіранти готують тези 

виступів на підставі індивідуально виконаних завдань. Семінарські заняття 

можуть проводитися у формі бесіди, доповідей, дискусій тощо. 

Індивідуальне заняття - форма навчального заняття, що проводиться з 

окремими аспірантами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття 

індивідуальних творчих здібностей. 

Консультація - форма навчального заняття, при якій аспірант отримує 

відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних 

теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування (проводяться 

протягом семестру - поточні консультації, семестрові та екзаменаційні). 

2) . Група методів за логікою передачі і сприйняття навчального 



матеріалу:- індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні; 

3) . Група методів за ступенем самостійного мислення при засвоєнні 

знань - репродуктивні та продуктивні (дослідницькі, пошукові, частково- 

пошукові); 

4) . Група методів за ступенем управління навчальним процесом: 

навчання під керівництвом викладача, самостійна робота аспіранта з 

навчальною та науковою літературою, текстами лекцій, підготовка до 

семінарських і практичних занять, робота з комп'ютером, виконання 

письмових завдань. 

 
11. Методи контролю 

Система оцінювання результатів успішності засвоєння знань, вмінь, 

комунікацій, автономності та відповідальності аспірантів включає поточний, 

модульний (відповідно визначеному змістовому модулю), та 

підсумковий/семестровий контроль результатів навчання. 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час 

проведення лекційних, практичних, семінарських занять і оцінюється сумою 

набраних балів. 

Поточний контроль знань аспірантів здійснюється за двома напрямами: 

I - контроль систематичності та активності роботи на семінарських та 

практичних заняттях; 

II - контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання. 

Поточний контроль здійснюється у формі: усне опитування; 

фронтальне опитування; індивідуальне опитування; письмові контрольні 

роботи; тестування. 

Модульний контроль проводиться з урахуванням поточного контролю 

за відповідний змістовий модуль і має на меті інтегровану оцінку результатів 

навчання аспіранта після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини 

дисципліни - змістового модуля. 

Підсумковий/Семестровий контроль проводиться у формі іспиту у 

терміни, передбачені графіком навчального процесу. 

Семестровий екзамен - форма оцінки підсумкового засвоєння 

аспірантами теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної 

дисципліни, що проводиться як контрольний захід. Завданням екзамену є 

перевірка розуміння аспірантом програмного матеріалу в цілому, логіки та 

взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого використання 

накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми 

навчальної дисципліни тощо. В умовах реалізації компетентністного підходу 



екзамен оцінює рівень засвоєння аспірантом компетентностей, що 

передбачені кваліфікаційними вимогами. 

 
12. Розподіл балів, які отримують аспіранти 

Екзамен 
 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

екзамен 

Сума 

Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т  

 

 
40 

 

 

100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 4 2 4 4 2 2 2 2 2 

 
Т 

 
Т 

 
Т 

 
Т 

 
Т 

 
Т 

 
Т 

 
Т 

 
Т 

 
Т 

11 12 
13 14 15 

16 
17 

1 8 
19 

20 

2 2 2 4 4 6 4 6 2 2 

 

Теми змістовного моДуля 1 - Т1-Т4. Теми змістовного моДуля 2 - Т5-Т8. 

Теми змістовного моДуля 3 - Т9-Т13. Теми змістовного моДуля 4 - Т14-Т20. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 - 100 А відмінно  
 

зараховано 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

66-74 D 
задовільно 

60-65 Е 

 

35-59 

 

FX 

 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

 
0-34 

 
F 

 

незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 

обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
 

13. Методичне забезпечення 

1. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для 

аспірантів. 
2. Пакет тестових завдань для модульного контролю 

3. Методичні рекомендації до написання рефератів з філософії (для 

аспірантів та здобувачів) / Ю. М. Гаврилюк, І. Д. Загрійчук / Харк. нац. аграр. 

ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х., 2015. - 22 с. 



4. Гаврилюк Ю.М. Філософія: комплексні навчально-методичні матеріали 

для студентів / Ю.М. Гаврилюк / Харк. нац. аграр.ун-т ім. В.В. Докучаєва. - 

Х.: ХНАУ, 2013. - 66 с. 

5. Гаврилюк Ю.М. Філософія науки: комплексні навчально-методичні 

матеріали для студентів / Ю.М. Гаврилюк / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. 

Докучаєва. - Х.: ХНАУ, 2013. - 43 с. 

6. Гаврилюк Ю.М. Філософія вітчизняної культури / Ю.М. Гаврилюк/ 

Ю.М. Гаврилюк / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х.: ХНАУ, 

2002. - 46 с. 

 

 
 

14. Рекомендована література 

Основна література 

1. Адо П'єр. Що таке антична філософія? / П'єр Адо. - К.: Культурна 

асоціація «Новий Акрополь», 2014. - 426 с. 
2. Аристотель. Сочинения: в 4 т. / Аристотель. - М.: Мысль, 1975 - 1984. 

3. Беньє Ж.-М. Роздуми про мудрість/ Ж.-М. Беньє. - К.: Ніка-Центр, 

2003. - 168 с. 

4. Бунге М. Причинность. Место принципа причинности в современной 

науке / Марио Бунге; пер с англ. - М.: Изд-во иностр. Литер. , 1962. - 511 с. 

5. Вернадський В.І. Вибрані праці академіка В.І. Вернадського / В.І. 

вернадський. - К.: НАН України. - 2011. - Т. 1, Кн. 2. - 583 с. 

6. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. герменевтики / Х.-Г. 

Гадамер; пер. с нем. - М.: Прогресс. - 704 с. 
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Контрольні запитання для визначення рівня засвоєння знань 
 

1. Чим предмет відрізняється від об'єкта? Чи може об'єкт існувати без 

суб'єкта? 

2. Наведіть приклади багатооб'єктності предмета в науці. Чим 

визначається її предмет? 

3. У чому полягає принципова відмінність Природи від Культури? 

4. Чим відрізняється наука від мудрості? 

5. Прокоментуйте міркування Г. Сковороди в трактаті «Жена Лотова» 

стосовно розрізнення між ученим і мудрим: «Ученый премного жрет. 

Мудрый мало яст со вкусом. Ученость, прожорство - то же. Мудрость 

же и вкус есть то же»? 

6. Чи можна погодитись з думкою: мудрим є той, хто багато знає? 

7. З погляду мудрості, яке з наведених висловлювань є для вас більш 

прийнятним: 

8. «У стадах немає нічого хорошого, навіть якщо вони біжать услід за 

тобою» (Ф. Ніцше); 

9. «Мудрість полягає в тому, щоб говорити істину і прислухатися до 

голосу природи, вчиняти згідно з нею» (Геракліт); 

10. Як ви розумієте слова Т. Шевченка: «В своїй хаті й своя правда»? 

11. Чи можлива культура без духовності? Що таке духовність? 
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12. Яка з ознак культури найповніше виражає її сутність? 

13. Яке з відомих вам визначень  культури є найприйнятнішим для вас? 

Чому? 

14.Чи тотожними є поняття контркультури й антикультури? У чому полягає 

їх сутність? 
15. Що таке субкультура? Які субкультури вам відомі? 

16. До якої субкультури ви могли б віднести себе? 

17. Що можна вважати явищем конкультури? 

18. В якій роботі якого українського автора  вперше вживається поняття 

«геокультура»? 

19. Що означає поняття геокультурної цілісності? 

20. Чи тотожними є такі поняття, як,наприклад, політична культура» і 

«геокультура політики», «культура виробництва» і «геокультура 

виробництва» тощо? 

21. Що таке агрокультура і земля в геокультурному вимірі? 

22. Як ви розумієте, що таке сенс життя? Чим сенс життя відрізняється від 

мети діяльності? 

23. Чи може сенс життя бути метою діяльності? 

24. Чи може засуджений богами Сізіф на довічне викочування каменя на 

гору бути щасливим? 

25. Яку працю називають «сізіфовою працею»? Чому? 

26. Чи завжди культура має геокультурний статус? 

27. Ви себе вважаєте геокультурним суб'єктом діяльності чи суб'єктом 

діяльності? 
28. Як ви розумієте такі поняття, як «людина праці», «людина науки», 

«людина мистецтва» тощо? 

29. Що таке світогляд? Чим світоглядна позиція відрізняється від наукової? 

30.У чому полягає специфіка суб'єктивно належного? Чим воно 

відрізняється від об'єктивно можливого? 

31. Які вам відомі форми світогляду? За якими критеріями їх можна 

розрізняти? 

32. У чому полягає специфіка світоглядної і наукової картин світу? Чи 

сумісні релігія і наукова картина світу? 
33. Чи можлива наукова релігія? 

34. Що таке міф? Що спільного і в чому полягає відмінність казки від міфу? 

35.Чи вірила людина міфологічної культури в надприродні сили? 

36.Що таке міфологічні боги з точки зору сучасної науки? 

37.Чи має місце в сучасному житті міфологізація дійсності? 

38. Чим принципово релігійний світогляд відрізняється від міфологічного? 

39. У зв'язку з чим виникає філософія? 

40. Як і основні крнцепції виникнення й історичної перспективи розвитку 

філософії вам відомі? 

41. Що спільного і в чому полягає відмінність між філософією і 

світоглядом? 

42. Чи можлива «наукова філософія»? Свій погляд обгрунтуйте. 



17 

43. У чому полягає основне питання філософії, взятої в геокультурному 

вимірі? 

44. У чому полягає поліморфізм філософії? 

45. Що спільного і в чому відмінність між філософією і світоглядом? 

46. У чому 

полягає сутність філософського матеріалізму? Чи можна 

погодитися з його положенням: буття визначає свідомість? 

47. Які можна виділити історичні форми матеріалізму? 

48. Що об'єднує і розмежовує позиції об'єктивного і суб'єктивного 

ідеалізму? 

49. Виходячи з наведених положень, визначте філософські напрямки: 

50. а) світ - це продукт ідей; 

51. б) ідея - продукт розвитку матерії; 

52. в) існувати - значить бути сприйнятим; 

53. г) світ - це сукупність відчуттів. 

54. Як визначається філософсчька позиція, згідно з якою світ є продуктом 

мого «Я»? 

55. Що таке матерія, чим вона відрізняється від свідомості? 

56. Чим свідомість відрізняється від психіки тварин? 

57. Які вам відомі функції філософії? 

58. Чим зумовлена геокультурна специфіка античної філософії і чи існує 

взаємозв'язок між нею та соціально-політичним життям поліса? 

59. Що таке античний Космос? Якими атрибутивними рисами він 

характеризується? 

60. У чому полягає геокультурна сутність першоначал Космосу - води, 

повітря, вогню тощо? 

61. Чи існує зв'язок між вимогою Сократа «Пізнай самого себе» з 

положенням Протагора «Людина - міра всіх речей»? Прокоментуйте ці 

положення. 

62. У чому полягає особливість елліністичного етапу розвитку античної 

філософії? Назвіть його основні філософські школи. 

63. Що є спільного і в чому полягає відмінність між платонізмом і 

неоплатонізмом? 

64. У чому полягає принципова відмінність середньовічної філософської 

парадигми від античної? 

65. Що таке схоластика? Яка роль відводиться їй у Середні віки? 

66. Які напрями схоластики вам відомі? У чому полягає їхня сутність? 

67. Які геокультурні причини зумовили філософію Ренесансу? 

68. У чому полягає сутність ренесансного гуманізму? 

69. Якого характеру набуває неоплатонізм в епоху Ренесансу? 

70. Чи можна ренесансний гуманізм розглядати як титанізм? У яких формах 

він виступає? 

71. Що таке модифіковані форми Ренесансу? Наведіть приклади таких 

форм. 

72. У чому полягає принципова відмінність картини світу Нового часу від 
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аристотелівської картини світу? 

73. Які методологічні засади були закладені наукою Нового часу? 

74. Як ви розумієте висловлювання Платона «Я не вигадую гіпотез»? 

75. Що надихало представників науки Нового часу на пізнання природи? 

76.У чому полягає головна особливість філософії Нового часу? Чим вона 
була зумовлена? 

77. Чим зумовлена німецька класична філософія? Кого ви знаєте з її 

представників? 
78. У чому полягає основна суперечність німецької класичної філософії? 

79. У чому полягає сутність «коперніканського перевороту» в філософії 

80.І. Канта? 

81. Яку модель наукового знання обгрунтував І. Кант? 

82. Сформулюйте основне питання геокультури стосовно філософії 

83. І. Канта. 

84. Як можливі синтетичні судження a priori за Кантом? 

85. Що таке «явище» і «річ у собі» в філософії І. Канта? 

86. У чому полягає основний принцип філософії Г. Гегеля? 

87. У чому полягає сутність марксистської філософії? 

88. Що, за Марксом, є джерелом суспільного розвитку? 

89. Чи можна погодитися з тезою К. Маркса: буття визначає свідомість? 

Свій погляд обгрунтуйте. 

90. Якими особливостями характеризується географічне положення Русі- 

України і як вони вплинули на процес розвитку її культури? 

91. Як називалася давньоукраїнська держава? Чому? 

92. Які концепції терміна «Русь» вам відомі? Яка з них є, на ваш погляд, 

найприйнятнішою? Чому? 

93. Які вам відомі тлумачення терміна «Україна»? Яке з них є найбільш 

прийнятним? 

94.Чи тотожними є терміни «Русь», «Мала Русь», «Україна», «Велика 

Русь»? 

95. Чим відрізняється паганська культура від поганської? 

96. Що таке явище двох культур? Коли й у зв'язку з чим воно вперше 

виникає на Україні? 

97. Які визначення предмета філософії мали місце в києворуській культурі? 

98.Чи тотожними є поняття «культура Русі (Київської)» і «киеворуська 

культура»? 

99. У чому полягає і як вирішується основна проблематика києворуської 

культури? 
100. З якого часу слід вести відлік історії української філософії? 


