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1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 

Кафедра суспільних 

наук 

Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: 202 «Захист і карантин рослин» 

Освітньо-професійна програма «Захист і карантин 

рослин» 

Кількість кредитів – 4,0 

Загальна кількість годин – 120  

Рік підготовки 2-й, семестр – 3-й 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: загальний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач  

професор кафедри суспільних наук, доктор історичних 

наук  Н.Й. Романюк 

 

Профайл 

викладача 

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-sn/m-

sklad-sn/romanyuk-nelya-josipivna 

Контактна 

інформація 

контактний:  E-mail: igkov@ukr.net  

моб. тел. +38-097-802-6669 

Сторінка курсу в 

Moodle 
http://beta.znau.edu.ua:3398/course/index.php?categoryid=14&browse=courses&perpage=20&page=1 

Консультації 
Онлайн консультація через  Zoom, Viber щосереди з 14.00 до 

17.00 
 

3. Анотація до дисципліни 

«Фіософія» є дисципліною, обов’язкового компоненту освітньої програми, циклу 

дисциплін загальної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців спеціальності 202 «Захист 

і карантин рослин». Студенти отримують теоретичні знання і практичні навички з 

філософії, вміння та осмислення та вирішення практичних проблем у суспільстві. 

 

 

 

mailto:igkov@ukr.net


 

4. Мета та цілі дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти системи 

теоретичних знань з філософії, вміння їх застосовувати для осмислення дійсності, 

вирішення практичних проблем. 
 Цілі дисципліни: опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати 

професійні завдання з обов’язковим урахуванням чинних законодавчих й інших 

нормативно-правових дій.  

Перелік компетентностей, якими повинен опанувати студент при вивченні 

дисципліни: 

Загальні компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення аналізу та синтезу. 

ЗК14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 18 6 

Практичні  24 6 

Самостійна робота 78 108 

Всього 120 120 

5.2. Формат дисципліни 
Формат проведення дисципліни: очний: лекції, практичні заняття, самостійна 

робота студентів, навчальні конференції, консультації, індивідуальні заняття; змішаний 

(поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного навчання через 

систему Moodle). Для заочної форми навчання- поєднання очного та дистанційного 

форматів викладання дисципліни.  

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 
№ 

з/

п 

Те 

Ма 

Назва теми та її короткий зміст Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 1. Основні аспекти філософії 

Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 1 (ЗМ 1). Історія філософської думки 

1 Т1 Філософія, її походження, проблематика та функції. 11 11 

2 Т2 Філософія Стародавнього світу. 11 11 

3 Т3 Філософія Середньовіччя та Відродження 12 12 

4 Т4 Філософія Нового часу та Просвітництва.  12 12 

Змістовий модуль 2. Теоретичні узагальнення історичних здобутків філософії 

5 Т5 Німецька класична філософія  12 12 

6 Т6 Філософська онтологія: проблема буття 14 14 



7 Т7 Духовні виміри буття. Свідомість  10 10 

8 Т8 Філософія пізнання 14 14 

9 Т9 Філософська антропологія 12 12 

  Разом 120 120 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Вид заняття 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
ал

ів
 

за
 

о
д
и

н
и

ц
ю

 

Модуль 1 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д
и

н
и

ц
ь
, 
за

н
я
ть

 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

Участь у роботі впродовж семестру / залік – 60/40 

Лекції 1 9 9 

Практичні заняття 2 12 24 

Модульна контрольна робота* 13,5 2 27 

Разом: - 60 

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 

засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з 

рейтингу виконання навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 

рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

 

6. Результати навчання 
РН1. Володіти знаннями, що сприяють розвитку загальної політичної культури та 

активності, формуванню національної гідності і патріотизму, соціалізації особистості, 

схильності до етичних цінностей. 

РН16. Знати основні історичні етапи розвитку предметної області. 
 

7. Пререквізити 
Без обмежень. 

 

8. Політика дисципліни 
Курс передбачає роботу в колективі.  

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики.  

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в дистанційному режимі за погодженням із 

керівником курсу та презентувати виконані завдання під час консультації викладача.  

 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем 

лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх 

поглиблена проробка за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою 

закріплення теоретичного матеріалу.  

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 

виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, 

порушення дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати 



таке заняття. Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. При цьому оцінка знижується на 10 %. 

 Здобувачі вищої освіти мають право скласти екзамен автоматично, у випадку, якщо 

впродовж семестру такі здобувачі набрали 90-100 балів.  

 Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати 

свій рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком 

екзаменаційної сесії. 

 Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент 

повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання. 

 Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати 

лише під час он-лайн тестування. 
 Гарантується забезпечення інклюзивності освітньої діяльності в умовах рівного 

доступу до здобуття вищої освіти особами з особливими потребами. 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
Передбачено використання дистанційної платформи Moodle, виконання тестових завдань 

у Google Forms. 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
Базова 

Рекомендована література 

Основна 

1. Андрущенко В. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. 

посіб. / В. Андрущенко, Г. Волинка, Н. Мозгова та ін. / за ред. Г. Волинки. – К.: Каравела, 

2009. – 368 с. 

2. Бичко І. Філософія. Підручник / І. Бичко. – К., 2006. – 656 с. 

3. Волинка Г.І. Історія філософії. Підручник. – 2015. – 480 с. 

4. Герасимчук А. А. Курс лекцій з філософії: Навчальний посібник / Герасимчук 

А. А., Тимошенко З. І.  – 2-е вид., допов. – К., 2002. – 422 с. 

5. Касьян В. І. Філософія: Навчальний посібник. – К., 2008. – 347 с. 

6.  Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. – 3-тє видання, перероб. і доповн. / 

В. Л. Петрушенко – Львів: «Новий Світ-2000», 2003. – 506 с. 

7. Причепій Є. М. Філософія / Причепій Є. М., Чекаль Л. А., Черній А. М. – Вид. 

3-тє, стереот. К.: «Академвидав», 2009 – 592 с. 

8. Саух П. Ю. Філософія: навчальний посібник / П. Ю. Саух. – К., 2003. – 254 с. 

9. Філософія. Підручник / За заг. редакцією Горлача М. І., Кременя В. Г., 

Рибалка В. К. – Харків, 2000. – 672 с. 

10. Філософія: [навч. посіб.] / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; за 

ред. І. Ф. Надольного. − 7-ме вид., стер. − К.: Вікар, 2005. – 516 с. 

11. Філософія: Навчальний посібник / І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко, 

І. В. Бойченко, В. П. Розумний та ін.– К., 2011. – 455 с. 

12. Філософія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. К. Бичко, І. В. Бичко [и др.]; 

ред. В. І. Ярошовець. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 648 с 

13. Філософія: Підручник / Бичко І. В., Бойченко І. В., Табачковський В. Г. та ін.– 

К., 2001. –408 с. 

14. Філософія: підручник / С.П. Щерба, О.А. Заглада. – 7-е вид. – Житомир: 

«Полісся», 2011. – 547  с. 

15. Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; 

за ред. Л. В. Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. – 510 с. 

http://student-lib.net/index.php?page=0-21-98
http://student-lib.net/index.php?page=0-21-98
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