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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Шифри та назви галузі
знань, код та назва
спеціальності, ступень
вищої освіти

Кількість кредитів ЕСТS – 4

денна форма навчання

08 Право
Загальна кількість годин –
120

081 Право

Кількість тем - 20

Бакалавр

Характеристика
навчальної дисципліни

Навчальний курс __2_____
Семестр _____3__________
Вид контролю: екзамен
заочна форма навчання
Навчальний курс __2_____
Семестр _____3__________
Вид контролю: екзамен

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
денна форма навчання
Лекції

– 28 годин;

заочна форма навчання
Лекції

– 2 години;

Семінарські заняття – 32 години;

Семінарські заняття

– 8 години;

Самостійна робота

Самостійна робота

– 110 годин

– 60 годин

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета. Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія» є
засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, наявних філософських
концепцій, які розкривають поліфонізм і плюралізм філософського мислення,
формування світоглядно-методологічної культури студентів.
Завдання. Основними завданнями вивчення дисципліни «Філософія» є
формування вміння студентів системно і історично аналізувати основні етапи
розвитку філософської думки, досліджувати особливості формування
філософських концепцій враховуючи соціальні, економічні, культурні,
політичні чинники, навчання роботі з науковою літературою і комплексом
джерел з історії філософії. Програма курсу орієнтована на вивчення зарубіжної і
вітчизняної філософії в контексті світових, загально цивілізаційних вимірів.
Міждисциплінарні зв’язки. Філософія має зв’язки з багатьма сферами
наук, тісно переплітається з ними, створюючи цілісне уявлення про світ,
людину, природні і суспільні процеси. Філософія пов’язана з цілим комплексом

гуманітарних знань (політологією, історією, соціологією), які розглядають
буття людини, суспільства, природні явища та їх взаємозв’язки, розкривають
сферу духовних і інтелектуальних процесів. Гуманітарні знання надають
можливість людині усвідомити цілісність, нерозривність і взаємозв’язок всіх
світових процесів і явищ.

-

-

-

-

-

У результаті вивчення дисципліни «Філософія» студент повинен
знати:
предмет та основні розділи, категоріально-понятійний апарат, основні
принципи та методи філософії, специфіка філософських проблем;
особливості філософії як форма свідомості й феномену культури;
сутність сучасних форм філософствування і їх зв’язок з актуальними
проблемами людства;
специфіку філософського аналізу найбільш загальних проблем світобудови,
пізнання, соціуму і людини;
особливості філософії права як окремого розділу філософії, що вивчає
найбільш загальні проблеми права, його сутність і існування в соціумі;
вміти:
формувати філософський погляд на реальність, використовувати
категоріальний апарат філософії як методологічну основу наукових пошуків
у сфері правознавства, у розв’язанні відповідних професійних завдань,
застосовувати знання у практичних ситуаціях;
свідомо застосовувати філософські підходи до оцінки подій, планувати
свою діяльність відповідно до набутих знань;
реалізувати свої права як члена суспільства, усвідомлювати цінності
громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку,
верховенство права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми, цінувати
мультикультурність, прагнути до збереження навколишнього середовища;
зберігати та примножувати культурні, моральні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей
розвитку права;
застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння
структури правничої професії та її ролі у суспільстві:
поважати честь та гідність людини як найвищої соціальної цінності,
розуміти її правову природу;
здійснювати
аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої
проблематики і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання;
володіти базовими навичками риторики, пояснювати характер певних подій
та процесів з розумінням професійного та суспільного контекстів.

Програмні компетентності
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
Інтегральна
компетентність практичні проблеми у галузі професійної правничої
діяльності або у процесі навчання, що передбачає
застосування правових доктрин, принципів і правових
інститутів
і
характеризуються
комплексністю
і
невизначеністю умов.
ЗК1.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
Загальні
синтезу.
компетентності
(ЗК)
ЗК2.
Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК3.
Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК4.
Здатність спілкуватись державною мовою як усно,
так і письмово.
ЗК7.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.
ЗК8.
Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК9.
Здатність працювати у команді.
ЗК10.
Здатність діяти на основі етичних міркувань
(мотивів).
ЗК11.
Здатність реалізувати свої права як члена
суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадянського суспільства та необхідність його
сталого розвитку, верховенство права, прав і свобод
людини і громадянина в Україні.
ЗК12.
Здатність усвідомлювати рівні можливості та
гендерні проблеми.
ЗК13.
Здатність зберігати та примножувати культурні,
моральні, наукові цінності і досягнення суспільства
на основі розуміння історії та закономірностей
розвитку права.
ЗК14.
Цінування
та
повага
різноманітності
та
мультикультурності.
ЗК15.
Прагнення
до
збереження
навколишнього
середовища.
СК1.
Здатність застосовувати знання з основ теорії та
Спеціальні
філософії права, знання і розуміння структури
(фахові,
правничої професії та її ролі у суспільстві.
предметні)
компетентності СК3.
Повага до честі та гідності людини як найвищої
(СК)
соціальної цінності, розуміння її правової природи.

3. Програма навчальної дисципліни
Тема № 1. Предмет, структура та функції філософії
Витоки виникнення й існування філософії. Від міфу до логосу:
зародження філософського світогляду. Східна і західна парадигми
філософування. Парадигми дослідницьких програм: східна – співпраця між
філософією і теософією; західна – співпраця між філософією і наукою.
Абстрактно-логічний спосіб мислення і зародження наукового знання
Філософія і світогляд. Філософія, міф, релігія. Філософія і наука.
Філософія і мистецтво. Методологічна, гносеологічна й аксіологічна функції
філософії. Структура філософського знання.
Філософія як цілісний погляд на світ, людину і їх взаємовідносини.
Філософські категорії - універсальні форми осмислення світу. Філософія як
знання і як мудрість. Особливості філософських проблем. Значення філософії в
культурі. Роль філософії в освіті юриста.
Тема № 2. Філософія Стародавнього Сходу
Загальні риси філософії Стародавнього Сходу: соціально-економічні,
міфологічні й релігійні передумови виникнення філософської думки.
Основні течії філософської думки в стародавньому Китаї: конфуціанство,
даосизм, моїзм, легізм. Морально-правові погляди у філософії стародавнього
Китаю.
Філософія стародавньої Індії. Релігія й культура ведичної епохи.
Філософський зміст упанішад. Місце філософських учень стародавнього Китаю
і Індії в історії світової філософії.
Тема № 3. Антична філософія
Особливості міфологічних передумов виникнення філософії в
Стародавній Греції. Панування концепцій «стихій» у грецьких іонійській та
італійській школах філософії. Моністичне вчення мілетців Фалеса,
Анаксимандра, Анаксимена і Геракліта Ефеського та їх підсумок у
плюралістичному вченні Емпедокла про чотири «корені» речей: землю, воду,
повітря і вогонь. Учення Піфагора про число як абстракцію й основу всього
існуючого та п’ятискладовість останнього (з землі, вогню, повітря, води й
ефіру).
Атомістика: основні принципи вчення Демокріта про атомну будову тіл,
безконечність усесвіту та множинність його світів. Атомізм Епікура. Тіт
Лукрецій Кар про вічність матерії у «Природі речей».
Роль софістичного періоду і парадигма «людини як міри речей»
(Протагор). Етика Сократа. Дуалізм Платона. Метафізика Арістотеля.
Антропологія Платона і Арістотеля: зв’язок учення про трискладовість душі з

організмічною космологією. Етична проблематика елліністичної філософії:
епікуреїзм, стоїцизм, скептицизм, неоплатонізм.
Тема № 4. Філософія Середньовіччя і Відродження
Теоцентризм середньовічної філософії. Внутрішня періодизація:
апостольські отці, апологетика, патристика, схоластика та містика. Креаціонізм.
Категорії часу (вічності) і простору в ученні Аврелія Августина. Апологетика й
патристика, їх історичне призначення. Виникнення й розквіт схоластики.
Філософія Фоми Аквінського. Номіналізм і реалізм.
Антропоцентризм філософії Відродження: епікуреїзм Лоренцо Валла
(1407 – 1457); піфагореїзм Миколи Кузанського (1401 – 1461). Соціальні утопії
Томаса Мора (1478 – 1535) і Томазо Кампанелли (1568 – 1639); Нікколо
Макіавеллі – республіканського державного устрою. Християнський гуманізм
Еразма Роттердамського (1469 – 1536). Сакралізація природи та пантеїзм як
спроба подолання дуалізму поцейбічного та потойбічного світів; ідея
тотожності мікро- і макрокосмосу. Натурфілософія та матеріалізм Дж. Бруно
(1548 – 1600): гілозоїстичне і панпсихічне розуміння буття.
Тема № 5. Філософія Нового часу і Просвітництва
Соціально-економічні
обставини
виникнення
нового
типу
філософствування. Обґрунтування науки і методів наукового пізнання.
Емпіризм Френсіса Бекона (1561 – 1626). «Ідоли розуму»; методи повної і
часткової індукції. Раціоналізм Рене Декарта (1596 – 1650): поняття здорового
глузду і значення картезіанської тези «cogito ergo sum» для становлення базової
– «суб’єкт-об’єктної» парадигми Нового часу як пізнавальної, так і практичної
діяльності («підкорення природи»).
Сенсуалізм Джона Локка (1632 – 1704): про первинні і вторинні якості та
роль ідей у пізнанні. Суб’єктивний ідеалізм Джорджа Берклі (1685 – 1753):
«esse est percipi». Філософсько-правові погляди Гоббса: природний стан людей,
суспільний договір. Вчення Спінози про субстанцію. Монади як субстанції у Г.
Лейбніца.
Загальна характеристика культури епохи Просвітництва XVIII ст. Головні
філософські ідеї цієї доби. Філософські ідеї Вольтера, Ж..-Ж..Руссо, П.
Гольбаха, К.-А. Гельвеція.
Тема № 6. Німецька класична філософія
Філософія І. Канта. Докритичний і критичний періоди у творчій еволюції
Канта. «Коперніканський переворот» у теорії пізнання, здійснений Кантом.
Світ феноменів і «речей у собі». 'Трансцендентальний метод дослідження умов
і можливостей пізнання. Апріорні форми чуттєвості й мислення. Категорії
розсуду й ідеї розуму. Антиномії.
Філософія Г.Гегеля. Аналіз розвитку пізнання й свідомості у

«Феноменології духу». Філософська система Гегеля. «Наука логіки» - ядро
філософської системи Гегеля. Природа як інобуття духу.
Фіхте і наукознавство. Поняття об’єктивного й абсолютного ідеалізму
Геґеля та обґрунтування діалектичного методу філософії. Філософія природи
Шеллінга. Матеріалізм Фейєрбаха.
Тема № 7. Марксизм
Марксизм як феномен соціально-економічної, політичної та філософської
думки. Філософські ідеї К.Маркса. Проблема відчуження та його подолання.
Філософські погляди Ф. Енгельса. Матеріалістична діалектика та її
соціальний зміст. Концепція людини.
Основний зміст марксистської антропології. Діалектичний та історичний
матеріалізм. Розвиток марксизму Леніним. «Філософські зошити» В. Леніна.
Тема № 8. Українська філософська думка
Передумови виникнення української філософії. Дохристиянські вірування
українського народу та хрещення Русі. Софійний спосіб буття філософії
княжого періоду Київської Русі (поч. ХІ ст. – 1470). Епістемний період (ІІ пол.
XV – XVIII ст.). Діяльність братств, вищих навчальних закладів (Острозької,
Києво-Могилянської колегій (з 1701 р. – Академії); полемічна література:
філософські та морально-етичні погляди Петра Скарги та Івана Вишенського.
Філософія Григорія Сковороди: вчення про три світи і дві натури; концепція
«сродної праці» і «нерівної рівності».
Змішаний спосіб буття філософії (ХІХ – ХХ ст.). Микола Гоголь – «один
з батьків новішого українського народолюбця» (М. Драгоманов). Київська
релігійно-філософська школа. Кордоцентризм Памфіла Юркевича. КирилоМефодіївське товариство. Професійна філософія: Іван Франко. Філософія
національної ідеї (Дмитро Донцов, Микола Міхновський, В’ячеслав
Липинський). Українська філософія в діаспорі (Дмитро Чижевський, Микола
Шлемкевич). Філософія мови О. Потебні. С. Подолинський і В. Вернадський:
філософські роздуми про життя, всесвіт і ноосферу.
Тема № 9. Сучасна світова філософія
Виникнення позитивістської філософії і її головні риси. «Перший
позитивізм» О. Конта. Критика історицизму і концепція сучасної науки К.
Поппера. Неопозитивістські концепції права: Г. Кельзен, Х. Харт.
Герменевтична традиція та поворот від феноменології до герменевтики в XX ст.
Герменевтика як метод і як філософія. Теорія Х.-Г. Гадамера. Структурна
антропологія К. Леві-Строса. М. Фуко: від «археології знання» до «генеалогії
лади». Критика метафізики і деконструкція в постструктуралізмі.
Попередники філософії екзистенціалізму: С. Киркегор, М. Бердяєв, Л.
Пестов. Загострення екзистенціальних проблем у другій половині XX ст. (К.

Ясперс, Г. Марсель. П. Тілліх) та атеїстичний екзистенціалізм (Ж..-П. Сартр, А.
Камю). Екзистенція як категорія філософії екзистенціалізму. Поняття
пограничної ситуації. Учення 3. Фрейда про троїстість психічної структури
людини. Поняття про несвідоме й сублімацію.
Оновлення теорії та практики християнської релігій у XX ст. та сучасна
релігійна філософія. «Поворот до людини» як одна з головних тем сучасної
релігійної філософії. Католічна філософія: Ж. Марітен, Е. Жільсон, Г. Марсель,
Тейяр де Шарден. Неотомізм. Протестантська теологія П. Тіліха, К. Барта, А.
Швейцера. Російська релігійна філософія першої половини XX ст.
Тема № 10. Онтологія
Відкриття умоглядного світу як передумова виникнення метафізики.
Категорії буття і небуття як вихідні поняття метафізики.
Форми буття. Онтологічна проблематика в історії філософії, типи
онтологій. Категорійний ряд: буття, існування, дійсність, реальність,
субстанція, матерія.
Евристичний потенціал категорії небуття.
Тема № 11. Філософське розуміння матерії
Поняття матерії. Властивості матерії. Форми матеріального світу. Рух як
атрибут матерії. Простір і час як характеристики природних процесів.
Конечність і безкінечність. Відображення як загальна властивість матерії.
Форми відображення у неживій і живій природі. Активність відображення.
Відображенні та інформація. Свідомість як вища форма відображення.
Тема № 12. Діалектика
Діалектика як учення про всебічні зв’язки, рух і розвиток. Історичні
форми діалектики. Діалектика і метафізика.
Принципи діалектики. Категорії і закони діалектики. Закон єдності і
боротьби протилежностей. Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін.
Закон заперечення.
Альтернативи діалектики. Діалектика і синергетика.
Тема №13. Гносеологія
Пізнаванність світу як одне з головних питань гносеології. Скептицизм,
агностицизм і гносеологічний оптимізм. Види пізнавальної діяльності. Наукове
пізнання, його методи, рівні й форми. Поняття теорії. Суб'єкт і об'єкт пізнання.
Раціональне й позараціональне пізнання. Пізнання в ненаукових сферах
духовної творчості: релігії, мистецтві, моралі, праві. Знання, хибне знання й
незнання.
Епістеми наукового пізнання: реалізму, закономірності та пізнаваності

світу. Поняття «знання. Класифікація методів наукового пізнання.
Загальнонаукові методи емпіричного пізнання: спостереження, експеримент,
вимірювання. Загальнонаукові методи теоретичного пізнання: абстракція,
ідеалізація, мислений експеримент, формалізація, індукція та дедукція.
Загальнонаукові методи, що застосовують на емпіричному та теоретичному
рівнях пізнання: аналіз і синтез, аналогія і моделювання.
Проблема істини у філософії. Концепції істини. Істина уявлень і істина
речей. Критерії істини. Практика як критерій істини і його межі.
Тема № 14. Людина як предмет філософського аналізу
Філософська антропологія як інтеграція знань про людину. Специфіка
філософського підходу до проблеми людини. Людина, особистість, Індивід,
індивідуальність. Природне, соціальне й духовне в людині. Людина як суб'єкт
історичного процесу. Сутність і існування людини в суспільстві.
Життя, смерть і безсмертя людини. Життя як цінність. Проблема смислу
життя людини. Смисл життя як подолання протиріччя природного і
соціального, суспільного і індивідуального буття людини. Тема смерті в релігії
й філософії. Безсмертя: біологічні, соціальні й духовні аспекти.
Позитивна й негативна свобода. Об'єктивні й суб'єктивні критерії
свободи. Свобода волі. Свобода й сваволя. Свобода як подолання всіх форм
відчуження. Правові, моральні й релігійні аспекти свободи. Еволюція
філософського розуміння творчості. Творчість як інтегральна характеристика
всесвіту і як якісна характеристика вільної життєдіяльності людини.
Людина в інформаційному суспільстві. Інформаційне суспільство і світ
гуманістичних цінностей.
Тема № 15. Філософський аналіз суспільства
Суспільство як предмет соціальної філософії. Поняття соціального й
засади соціальності в історії філософії: релігійні, ідеалістичні, матеріалістичні
(натуралістичні). Рух від природної до соціально-природної детермінації в
становленні суспільства. Структура суспільства. Основні сфери суспільного
життя, їх зв'язок і взаємодія. Поняття соціальних явищ, процесів і інститутів.
Еволюція соціуму як історичний процес. Поняття історії. Розвиток
філософських поглядів на історію, її сенс і логіку. Філософія історії. Проблема
направленості історії. Історичний процес і поняття історичних типів
суспільства. Багатомірність періодизації історії. Сутність історичного процесу.
Проблема історичної закономірності. Поняття історичного прогресу і його
критика. Еволюція й революція як форми руху історії.
Тема № 16. Філософія природи
Зміна уявлень про предмет і сутність природи в історії філософії. Світ
природи як усесвіт. Фізика й філософія. Природа й світ культури.

Людина, суспільство і природа. Еволюція поглядів на взаємовідносини
суспільства й природи. Біосфера й ноосфера.
Глобальні екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.
Тема № 17. Філософія гендеру
Поняття гендеру. Парадигматика гендеру.
Основи теорії гендеру:
юридичні, філософські, культурологічні аспекти. ендерна теорія. Гендерні
дослідження. Гендерні стереотипи. Гендер і стать. Фемінізм. Актуальність
трансгендеру.
Гендерна культура. Криза гендерної ідентичності у сучасному світі.
Гендерна рівність як складова загального принципу рівності. Гендерна
компонента сучасного українського суспільства.
Тема № 18. Філософія культури
Культура як специфічна реальність. Філософське розуміння культури.
Багатоманітність наукових і філософських підходів до культури. Культура як
спосіб життєдіяльності людей і процес самовідтворення людини. Елементи
культури. Розвиток суспільства й динаміка культури. Культура й природа.
Культура і цивілізація. Єдність і різноманіття культур. Толерантність і
плюралізм як важливі ознаки сучасної культури. Правова культура юриста.
Тема № 19. Філософія релігії
Мораль як засіб соціальної регуляції суспільних відносин, форма
суспільних відносин і суспільної свідомості. Мораль і моральність. Головні
категорії етики: добро і зло, цінності й ідеали, обов'язок і совість, свобода і
відповідальність. Філософське обґрунтування системи цінностей. Ціннісні
орієнтації людини і їх формування.
Філософія релігії як складова частина філософського знання. Філософське
релігієзнавство й філософська теологія. Проблема Абсолюту, або Бога - ядро
філософських концепцій релігії. Феномен віри.
Специфіка релігійної віри. Когнітивний, ціннісний і евристичний
компоненти релігійної віри. Розум і віра.
Тема № 20. Філософія права
Специфіка філософських і правознавчих підходів до права й правової
дійсності. Сутність права. Право й мораль, право й релігія. Матеріальні й
духовні витоки права. Злочин і покарання та їх філософський зміст. Свобода й
право. Правовідносини як вид соціальних відносин. Правосвідомість і її роль у
ствердженні норм права.
Проблема
справедливості
в
історико-філософському
дискурсі.
Справедливість як рівність і нерівність. Теоретичні й практичні аспекти

справедливості. Істина й справедливість. Договір як форма справедливості.
Обґрунтування загальнолюдських прав. Справедливість у діяльності юриста.
4. Структура навчальної дисципліни
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Тема № 19. Філософія
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4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Завдання, що виносяться на самостійну роботу студента
Тема № 1. Предмет, структура та функції філософії.
1. Охарактеризуйте роль філософії у сучасному світі.
2. Софійний та епістемний способи філософського мислення.

Тема № 2. Філософія Стародавнього Сходу.
1. Традиційні школи Стародавньої Індії і Китаю.
2. Специфічні риси римської філософії.

Тема № 3. Антична філософія
1. Зміст апорій Зенона «Ахіллес і черепаха».
2. Складіть словник ключових понять античної філософії.

Тема № 4. Філософія Середньовіччя і Відродження.
1. Основні поняття філософії Середньовіччя.
2. Проаналізуйте суспільно-політичне вчення
Ф.Аквінського.

Тема № 5. Філософія Нового часу і Просвітництва.
1. Основні поняття філософії Нового часу.
2. Суспільно-політичне вчення Т.Гоббса.

Література
Зборовська
Ксенія,
Пролєєв
Сергій.
Нормативність
філософського дискурсу: pro et contra .
Філософська думка. 2019 № 5. С.
6–20.
Тихомірова
Фаріда.
Вивчати філософію, орієнтуючись
на
інтегрований
підхід
до
гуманітаристики . Філософська
думка. 2019. № 3. С.117–123.
Індійська філософія. Підручник
Київ: Фоліо, 2019. 144 с.
Ковнєрова І.О. Філософія стоїцизму та римська «кримінологія».
Мультиверсум.
Філософський
альманах. 2019. Випуск 5-6. С.
116–126. Усик А.В. Традиція та
ідентичність у китайській філософії.
Мультиверсум.
Філософський альманах. 2019. Випуск
5-6. С. 94 – 103.
Іванюк І.І. Темпоральність в
античності. Чому коло? . Дні
науки
філософського
факультету-2018 : матеріали міжнар.
наук. конф. (26-27 квітня 2018
року). - Київ : КНУ імені Тараса
Шевченка, 2018. С. 23–24.
Ніколова Н.І. Біфуркація Схід –
Захід як проекція світоглядної
Колізії
«осьового
часу»
.
Мультиверсум.
Філософський
альманах. 2019. Випуск 1-2. С.
215– 237.
Фюрст М., Ю.Тринкс. Філософія :
Підручник. Київ : Дух і
література. Інститут релігійних
наук св. Томи Аквінського, 2018.
544 с. Симоненко С., Сулим О.,
Шмиголь М. Основи філософії.
Навчальний посібник.
Київ :
Центр навчальної літератури,
2019. 412с
Сепетий Дмитро. Сорок років
після: перегляд проблеми теорії
природних інститутів Декарта
проти теорії спільного розширення . Філософська думка.
2019. № 1. С. 106–119. Щербина
Н.С.
П’ять типів поваги у
дослідженнях Джона Локка . Дні
науки
філософського
фа-

Тема № 6. Німецька класична філософія.
1. Спільні риси філософії Канта і Гегеля.
2. Специфіка теорії розвитку Гегеля.

Тема № 7. Марксизм.
1. Натурфілософські ідеї Ф.Енгельса.
2. Теорія відчуження Маркса.
Тема № 8. Українська філософська думка
1. Порівняйте спільні риси філософії Сковороди
Сократа.
2. Специфіка сучасної української філософії.

і

Тема № 9. Сучасна світова філософія.
1.
2.

Герменевтика і класична теорія пізнання.
Специфіка екзистенціалізму.

Тема № 10. Онтологія
1. Особливості різних форм буття.
2. Співвідношення буття і небуття.

Тема № 11. Філософське розуміння матерії.
1.

Поясніть, у чому полягає обмеженість визначення
матерії П. Гольбаха: «Матерія є все, що діє на наші
органи чуттів».

культету-2018
:
матеріали
міжнар. наук. конф. (26-27 квітня
2018 року). Київ : КНУ імені
Тараса Шевченка, 2018. С. 71–73.
Бичко І., Табачковський В., Бичко
А. Філософія. Підручник. Київ :
Центр навчальної літератури,
2019. 648 с. Геращенко Т.Г.
Практикум з історії філософії :
Навчальний посібник. Суми :
Сумська філія ХНУВС, 2019.
127 с.
К.Маркс.
Економічно-філософські рукописи 1844 р. Маркс К.,
Енгельс К. Твори. Т.42. С. 92–95,
119–126, 160–169. Волинка Г.І.
Історія філософії. : Навчальний
посібник. Київ : Каравела, 2017.
480 с.
Кирилюк О.С. І все ж таки, який
світ ловив Григорія Сковороду?
Дні
науки
філософського
факультету-2018 : матеріали
міжнар. наук. конф. (26-27 квітня
2018 року). К. : КНУ імені Тараса
Шевченка, 2018. С. 80 – 82.
Рябека Є.О. Проблема утвердження
європейської
демократичної
аксіології
в
українському суспільстві. Мультиверсум. Філософський альманах. 2019.Випуск 5-6. С. 23–
36.
Дмитренко
Софія.
Слово
Гайдегерові? Межі толерантності
в
усній
історії
філософії.
Філософська думка. 2019. № 4.
С. 81–92; Кобець Роман, Про
концепцію онтології Хайдеггера.
Філософська думка. 2019. № 1.
С. 60–73. Панафідіна Оксана.
Класична філософія під цінністю
та історичною
точкою зору.
Філософська думка. 2019. № 2.
С.70–81. Стрелкова А.Ю. Буддизм у творчості Ніцше. Мультиверсум. Філософський альманах. 2019. Випуск 1-2. С.82–95.
Чаплинський
В.
Проблема
духовного у світогляді людини.
Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 115 с. Степаненко
В., Білий О. Шанси та ризики для
демократії Україні після виборів
2019 року. Філософська думка.
2019. № 5. С. 36 – 45.
Кравчук А.А. Про біосферну та
геологічну форму руху матерії.
Дні
науки
філософського
факультету-2018 : матеріали
міжнар. наук. конф. (26-27 квітня
2018 року). Київ : КНУ імені

2.

Зв'язок простору і часу з рухомою матерією за теорією Тараса Шевченка, 2018. С. 12 –
14. Наука ХХІ століття, індустрія
А. Ейнштейна.

Тема № 12. Діалектика.
1. Особливості історичних форм діалектики.
2. Роль синергетики у тлумаченні розвитку сучасного
світу.

Тема № 13. Гносеологія.
1. Загальні риси і відмінності чуттєвого і раціонального
пізнання.
2. Співвідношення гносеології та епістемології.
Тема № 14. Людина як предмет філософського аналізу.
1. Історичні етапи розвитку філософської антропології.
2. Вектори наукових досліджень сучасної філософської
антропології.

Тема № 15. Філософський аналіз суспільства.
1. Історичні етапи розвитку соціальної філософії.
2. Особливості нелінійної моделі розвитку суспільства.

Тема № 16. Філософія природи.
1. Історичні типи взаємодії людини і природи.
2. Особливості сучасної екологічної ситуації в Україні.

Тема № 17. Філософія гендеру.
1. Основні теорії гендеру.
2. Особливості гендерної ідентичності.

хай-тек і сучасна освіта: матеріали
Всеукраїнської наукової конференції
(18-19 жовтня 2012 р.).
Суми:
СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012.
258 с.
Жуленков О.В. Порівняльний
філософський аналіз системного
та інтегрального підходів до
дослідження складних систем.
Мультиверсум.
Філософський
альманах.
2019. Випуск 1-2.
С.125–140.
Ніколова
Н.І.
Біфуркація Схід–Захід як проекція
світоглядної Колізії «осьового
часу».
Мультиверсум. Філософський альманах.
2019.
Випуск 1-2. С. 215–237.
Лактьонова
Анна.
Критика,
переконаність, релятивізм: кидає
виклик
раціональності
.
Філософська думка. 2019. № 6.
С.96–104.
Петрушенко
В.Л.
Гносеологія та епістемологія :
Підручник. Київ : Каравела, 2018.
200 с.
Попович
Мирослав.
Бути
людиною. Київ : Вид. дім «КиєвоМогилянська академія», 2013.
223 с. Хамітов Н., Крилова С.,
Гармаш Л. Історія філософії:
проблема людини та її меж. Вступ
до філософської антропології та
метаантропології.
Навчальний
посібник. Київ : Центр навчальної
літератури. 2019. 396 с.
Степаненко В., Білий О. Шанси та
ризики для демократії Україні
після
виборів
2019
року.
Філософська думка. 2019. № 5.
С.6–45. Горбатюк Т.В. Трансформація
постіндустріаль-ного
соціуму: перспективи чи виклики.
Дні
науки
філософського
факультету-2018 : матеріали
міжнар. наук. конф. (26-27 квітня
2018 року). Київ : КНУ імені
Тараса Шевченка, 2018. С. 10- 12.
Нечос
А.Н.,
Бодак
І.В.,
Семибратова
П.В.
Сучасна
екологічна та природоохоронна
освіта
як
перспектива
для
розвитку ноосфери. Учені записки
Таврійського
національного
університету імені В.І. Вернадського. Том 26(65). 2013. № 3.
С. 252 - 259.
Ільїна О.В. Криза гендерної
ідентичності у сучасному світі.
Філософські обрії. 2018. № 39. С.
116-130.
Йосипенко
Оксана.
Парадокси ідентичності: минуле і

Тема № 18. Філософія культури.
1. Поясніть етапи розвитку культури і цивілізації (від І.
Гердера та І. Канта до О. Шпенглера, А. Тойнбі, О.
Тоффлера).
2. Сутність матеріальної і духовної культури людства.
Тема № 19. Філософія релігії.
1. Розвиток уявлень про честь і гідність людини в історії
філософії.
2. Особливості сучасних світових релігій.

Тема № 20. Філософія права.
1. Філософія права як спосіб духовного розвитку людини.
2. Втілення принципу гуманізму у праві.

сучасне.
Філософська думка.
2019. № 5. С. 90–102.
Фостяк Тарас. Цінності та буття:
критичний аналіз ідеї Манфреда
Фрінгса
про
функціональне
існування цінностей. Філософська думка. 2019. № 4. С. 104 –
113. Хамітов Н., Крилова С.
Етика. Шлях до краси відносин.
Курс лекцій. Київ : КНТ, 2019.
260 с.
Бойчун Марія. Герменевтика
біблійного тексту в Антіхійській
школі: Вступ Адріана до Божого
Писання . Філософська думка.
2019. № 3. С. 92–103; Висоцька
Г.М.
Джерела
відкритого
православ’я як ідейної основи
православної церкви України.
Мультиверсум.
Філософський
альманах.
2019. Випуск 5-6.
С.127–139.
Магрело
М.В.
Становлення
правового
імперативу
як
соціального
регулятора.
Юридична наука. 2012. № 6.
С.7–14. Малютін І.Л. Філософсько-правові аспекти дефініцій закон і законність у часовій
ретроспектив. Юридична наука.
2012. № 6. С. 146–152. Несправа
М.В. Християнський епос як
аксіологічна
основа
європейського права. Мультиверсум.
Філософський альманах. 2019.
Випуск 1-2. С.141–158.

5. Індивідуальні завдання
5.1.1. Теми рефератів
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Світогляд, його природа, структура та історичні типи.
Філософія і наука.
Філософія і наукова картина світу в ХХ ст.
Особистість філософа (філософія як образ життя).
Філософія і політика (ідеологія).
Східна філософія: специфіка, основні напрямки та проблеми розгляду.
Філософія Давньої Індії: проблема світобудови.
Проблема етики у вченні Конфуція.
Буддизм: класика і сучасність.
Формування Античної філософії: витоки, періодизація, особистості.
Проблема буття в античній філософії.
Платон як засновник класичного ідеалізму.
Політичні вчення античності.
Філософія Середньовіччя та її зв'язок з християнською релігією та

теологією.
15. Проблема історичного часу у творчості Августина.
16. Спроби доведення буття Бога в середньовічній філософії.
17. Фома Аквінський як основоположник томізму.
18. Гуманістичний та антропоцентристський характер філософії і культури
Відродження.
19. Ф.Бекон як творець досвідно-індуктивної методології.
20. Р.Декарт як основоположник новоєвропейського раціоналізму.
21. Соціально-політичні доктрини філософів Нового часу.
22. Проблеми етики та моральності в новоєвропейській філософії.
23. Взаємозв'язки філософії і математики в епоху Нового часу.
24. Людина як предмет філософського аналізу в добу Просвітництва.
25. Матеріалістичні ідеї французьких філософів ХVІІІ ст.
26. І.Кант як основоположник німецької класичної філософії.
27. Теорія пізнання І. Канта.
28. Проблеми етики в німецькій класичній філософії.
29. Розробка діалектики в німецькій класичній філософії.
30. Соціально-політичні теорії філософів німецької класики.
31. Натурфілософські концепції філософів німецької класики.
32. «Феноменологія духу» як джерело філософії Гегеля.
33. Порівняльний аналіз матеріалістичних концепцій французьких
матеріалістів і Л.Фейербаха.
34. Марксизм і німецька класична філософія.
35. Гуманістичні ідеї в філософії раннього Маркса.
36. Ленінська версія філософії марксизму.
37. Західний марксизм: поліфонія поглядів.
38. Філософські курси в Києво-Могилянській Академії.
39. Філософська творчість Г.Сковороди.
40. Ідея «серця» в українській філософії.
41. Учення про доброчинність та мораль у філософії Д.Соловйова.
42. Людина як центральна проблема філософії з погляду М.Бердяева.
43. Історичні стадії розвитку та основні проблеми філософії позитивізму.
44. Філософія і логіка: логічний позитивізм.
45. Герменевтика: історія та сучасність.
46. Розвиток філософської думки від позитивізму до аналітизму.
47. Проблема Бога в традиційній і сучасній релігійній філософії.
48. Буття людини як проблема в екзистенціальній філософії.
49. Проблема буття в філософії М.Хайдегтсра.
50. Онтологічний повороту філософії XX ст.
51. Еволюція поняття «матерія» у філософії і науці.
52. Синергетика: зміст і основні проблеми.
53. Детермінізм як принцип філософського осмислення світу.
54. Проблема прогресу та його критеріїв.
55. Свідомість і особистість.
56. Проблема свідомості в українській філософії.

57. Фрейдівські ідеї безсвідомого в художній культурі XX ст.
58. Проблема свідомості у сучасній філософії.
59. Психоаналіз і проблема людини.
60. Проблема людини в екзистенціалізмі.
61. Основні риси марксистського розуміння людини.
62. Значення і межі проблеми сенсу життя.
63. Поліфонія філософських версій місця людини у Всесвіті.
64. Специфіка розуміння особистості в різних типах культур.
65. Особистість та її свобода в поглядах світових релігій.
66. Основні теорії генднру.
67. Гендерні стереотипи.
68. Гендер і стать.
69. Гендерна ідентичність.
70. Гендерна культура і гендерна рівність.
71. Гендерна компонента сучасного українського суспільства.
72. Класична модель культури.
73. Сутність моральної культури.
74. Елітарна та масова культура.
75. Традиційна і сучасна культура.
76. Системи природи і суспільства: спільне та відмінне.
77. Криза світової цивілізації на межі тисячоліть та шляхи вирішення.
78. Проблема людського початку в історії.
79. Специфіка соціального детермінізму.
80. Основні риси техногенної цивілізації.
81. Світова соціально-екологічна ситуація наприкінці XX ст.
82. Глобальні проблеми, їх сутність та шляхи розв'язання.
83. Основні особливості діалектико-матеріалістичної теорії пізнання.
84. Структура, форми і функції практики в процесі пізнання.
85. Проблема класифікації форм знання і пізнавальної діяльності.
86. Проблема критерію істини у філософії та науці.
87. Пізнання та інтуїція.
88. Проблема творчості в пізнанні.
89. Критерії та еталони науковості.
90. Проблема періодизації історії науки.
91. Структура наукової теорії та її основні функції.
92. Класифікація наукових методів і рівні методології,
93. Позанаукове знання і його форми.
94. Сенс і витоки наукових революцій.
6. Методи навчання
Методи навчання при проведенні лекцій:
- лекція із застосуванням проблемного методу,
- аналітичний метод,

- лекція-візуалізація (на основі методу наочності з використанням аудіо-,
відеотехніки);
Методи навчання при проведенні семінарських занять:
- ситуативні задачі,
- дослідницький,
- ділові ігри,
- круглі столи з проблемних питань,
- аналіз конкретних ситуацій.
7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль
Екзаменаційні питання
1. Зародження основних парадигм філософствування.
2. Предмет та об’єкт філософії.
3. Структура і функції філософії.
4. Світогляд як духовно-практичний феномен.
5. Історичні типи світогляду.
6. Особливості філософського знання.
7. Особливості ортодоксального напряму в Стародавній Індії.
8. Особливості неортодоксального напряму в Стародавній Індії.
9. Філософія даосизму.
10.Моральність конфуціанства.
11.Особливості, умови виникнення та етапи розвитку античної філософії.
12.Досократівський період у розвитку античної філософії: роздуми про
природу.
13.Філософські погляди Сократа.
14.Філософія Платона.
15.Філософські ідеї Арістотеля.
16.Елліністсько-римський період античності.
17.Етапи розвитку середньовічної філософії: апологетика, патристика,
схоластика, містика.
18.Сутність номіналізму і реалізму.
19.Філософські ідеї Фоми Аквінського.
20.Провідні ідеї та основні представники ренесансного гуманізму.
21.Специфіка соціально-політичних теорій епохи Відродження.
22.Емпіризм Ф.Бекона.
23.Методологічні ідеї Р.Декарта.
24.Соціальна філософія та вчення про людину (Т. Гоббс, Дж.. Локк.,
Г. Гроцій, Б. Паскаль).
25.Соціально-філософські та правові погляди французьких просвітників
(Вольтер, Ш.-Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо).
26.Філософські ідеї Д. Дідро, К.-А. Гельвеція, Б. Гольбаха.
27.Особливості німецької класичної філософії.
28.Ідейні здобутки філософії І. Канта.

29.Філософська система Г. Гегеля.
30.Антропологічний принцип філософії Л. Фейєрбаха.
31.Марксизм як феномен філософської думки.
32.Філософські ідеї К.Маркса.
33.Філософські погляди Ф. Енгельса.
34.Загальні особливості української філософії та основні етапи розвитку.
35.Філософія давніх слов’ян.
36.Українська філософія періоду Відродження.
37.Філософія в Києво-Могилянській академії.
38.Філософська творчість Г. Сковороди.
39.Філософські ідеї Т.Шевченка.
40.Українська філософія XX - XXІ ст.
41.Філософська думка української діаспори.
42.Ідеї, представники та здобутки позитивізму, неопозитивізму,
постпозитивізму.
43.Сутність структуралізму і герменевтики.
44.Ідеї та представники філософії екзистенціалізму.
45.Ідеї філософської антропології та персоналізму у філософії XX ст.
46.Фрейдизм і неофрейдизм, їх вплив на громадську думку XX ст.
47.Релігійна філософія ХХ ст.
48.Поняття онтології. Метафізика та онтологія.
49.Категорії буття і небуття як вихідні поняття метафізики.
50.Філософське розуміння матерії.
51. Рух як спосіб існування матерії.
52.Простір і час як форми існування матерії.
53.Структурні рівні організації матерії.
54.Відображення як загальна властивість матерії.
55.Структура та функції свідомості. Самосвідомість. Феномен несвідомого.
56.Проблема моделювання функцій свідомості. Штучний інтелект.
57.Історичні форми діалектики. Діалектика і синергетика.
58.Принципи, категорії і закони діалектики.
59.Альтернативи діалектики.
60.Поняття пізнання. Принципи пізнання.
61.Види пізнання та їх співвідношення.
62.Рівні пізнання.
63.Форми пізнання.
64.Методи наукового пізнання.
65.Поняття істини в пізнанні. Істина і хиба.
66.Основні концепції сутності людини в історії філософії.
67.Специфіка філософського підходу до проблеми людини.
68.Людина, індивід, особистість, індивідуальність.
69.Проблеми смерті, безсмертя та сенсу життя у філософському окресленні.
70.Еволюція філософського розуміння творчості.
71.Поняття та прояв свободи. Свобода як людська цінність.
72.Комунікативні проблеми сучасного суспільства.

73.Суспільство як предмет соціальної філософії. Особливості соціальних
законів.
74.Діяльність як спосіб існування соціального.
75.Основні сфери суспільного життя, їх зв'язок і взаємодія.
76.Матеріальне виробництво як основа розвитку суспільства.
77.Соціально-політична сфера суспільства.
78.Наука як об’єкт філософського дослідження.
79.Філософське розуміння природи.
80.Взаємозв’язок природи і суспільства.
81.Екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.
82.Глобальні проблеми сучасної цивілізації, їх зміст та характеристика.
83.Проблема спрямованості історичного процесу.
84.Філософське розуміння культури.
85.Толерантність і плюралізм як ознаки сучасної культури.
86.Поняття цивілізації та її ознаки.
87.Поняття цінностей. Вихідні цінності людського буття.
88.Поняття гендеру. Основні теорії генднру.
89.Гендерні стереотипи. Явище трансгендеру.
90.Гендер і стать. Гендерна ідентичність.
91.Гендерна культура і гендерна рівність.
92.Гендерна компонента сучасного українського суспільства.
93.Мораль як засіб соціальної регуляції суспільних відносин.
94.Основні категорії етики.
95.Філософія релігії як складова частина філософського життя.
96.Сутність інформаційного суспільства.
97.Філософський та правовий погляди та сутність права.
98.Сутність правової держави.
99.Поняття соціального передбачення і прогнозування майбутнього.
100. Сутність планетарної свідомості.
8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів
Контрольні заходи оцінювання результатів навчання включають в себе
поточний та підсумковий контроль.
Засобами оцінювання результатів навчання є: екзамени, тести, реферати,
есе; презентації результатів виконаних завдань та досліджень; інші види
індивідуальних та групових завдань.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час семінарських занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських
занять і має на меті перевірку набутих здобувачем вищої освіти (далі –
здобувач) знань, умінь та інших компетентностей з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту

знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до
журналів обліку роботи академічної групи за національної системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботу виставляються в журналі
обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати
цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності студентів в Університеті враховуються такі
види робіт: навчальні заняття (семінарські); самостійна та індивідуальна роботи
(виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел, підготовка
рефератів, наукових робіт, публікацій, виступи на наукових конференціях,
семінарах та інше); контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у
формі, передбаченій в робочою програмою навчальної дисципліни). Вони
оцінюються за національною системою оцінювання («відмінно», «добре»,
«задовільно», «незадовільно»).
Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття
або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з
оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

=( (

Результат
навчальних занять
за семестр

+

Результат
самостійної
роботи за семестр

) /

2)

*10

Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання
на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується
поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку
роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках
здобувачів, залікових книжках. Присутність студентів на проведенні
підсумкового контролю (екзамену) обов’язкова. Якщо здобувач вищої освіти
не з’явився на підсумковий контроль (екзамен), то науково-педагогічний
працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен) оцінюється за національною шкалою.
Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з національної
системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином
максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені), які
використовуються при розрахунку успішності здобувачів, становить - 50.
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому

контролі (екзамені).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед
+
підсумковим контролем)

Кількість балів за
підсумковим контролем

Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю
(екзамен) отримав незадовільну оцінку, складає його повторно. Повторне
складання підсумкового екзамену чи заліку допускається не більше двох разів з
кожної навчальної дисципліни: один раз – викладачеві, а другий – комісії, до
складу якої входить керівник відповідної кафедри та 2-3 науково-педагогічних
працівника.
Студент повинен отримати під час аудиторної роботи та самостійної
роботи необхідну кількість оцінок.
Робота під час навчальних
занять

Самостійна та індивідуальна
робота

Отримати не менше 4 позитивних
оцінок

Підготувати реферат, виконати
завдання самостійної роботи до
кожної теми

Підсумковий
контроль
Отримати за
підсумковий контроль
не менше 30
балів

Оцінка в
балах

12

97 –100

11

94-96

10

90-93

9

85 – 89

8

80-84

7

75 – 79

6

70-74

Оцінка за
національною
шкалою

Відмінно
(“зараховано”)

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в
А
повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною
помилкою.

Добре
(“зараховано”)

„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
B
виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними
помилками.
„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість
C виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі
види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними
помилками або з однією–двома значними помилками.

Задовільно
(“зараховано”)

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички
D
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість
передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі
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Незадовільно
(„не
зараховано”)

1
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з виконаних завдань містять помилки, робота з трьома значними
помилками.
„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
E програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального,
робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або
FX якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу
можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з
можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
F навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна робота
над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення якості
виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки
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