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ВСТУП 
 

Програма нормативної навчальної дисципліни 

«Філософія» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів всіх спеціальностей НУВГП. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є проблема 

співвідношення людини і світу, теоретичного та духовно-

практичного освоєнню людиною сутності світу і своєї власної 

природи, багатоманітності людського життєставлення і 

смислотворення. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Філософія» є 

нормативною дисципліною для підготовки студентів усіх 

спеціальностей. Вивчення курсу передбачає наявність 

систематичних знань із курсів – «Історія та культура України», 

«Соціологія», «Основи екології», цілеспрямованої роботи над 

вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, 

практичних заняттях, самостійної роботи та виконання 

поставлених задач.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 

стандартами вищої освіти України.  

 

Анотація 

Метою вивчення Філософії є ознайомлення студентів з 

історичним розвитком і сучасним змістом філософських 

проблем через освоєння відповідних філософських знань, 

формування навиків критичного мислення й високої 

методологічної культури творчої діяльності, прилучення до 

гуманістичного змісту філософського світогляду. Філософія дає 

цілісне, системне уявлення про світ, місце в ньому людини, 

включаючи соціокультурні параметри життя суспільства й 

особистості 

Ключові слова: філософія, мудрість, світогляд, людина, 

буття, час, розвиток, свідомість, пізнання, суспільство, 

самосвідомість, особистість, духовність.  
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Аbstract 

The purpose of the discipline Philosophy is to familiarize 

students with the historical development and contemporary content 

of philosophical problems through the development of relevant 

philosophical knowledge, the formation of critical thinking skills and 

a high methodological culture of creative activity, through the 

attachment to the humanistic content of the philosophical worldview. 

Philosophy gives a holistic, systematic idea of the world, Human’s 

place in it, including socio-cultural parameters of the society and 

personality’ life. 

Keywords: philosophy, wisdom, worldview, person, being, time, 

development, consciousness, cognition, society, self-consciousness, 

personality, spirituality. 
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Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 3,0 

 

Галузь знань 

 

Нормативна 
Спеціальність 

Всі спеціальності 

 

Модулів – 2 

 

Рік підготовки: 

Змістових 

модулів – 7 

3-й - 

Семестр 

5-й, 6-й Загальна 

кількість 

годин – 90 

год. 

 

Лекції 

Тижневих 

годин для 
денної форми 

навчання: 

аудиторних – 

2,5 

самостійної 

роботи 

студента – 2,7 

 

Рівень вищої освіти: 

бакалаврський 

 

16 год. - 

Практичні, 

семінарські 

14 год. - 

Самостійна робота 

 

60 год. - 

ІНДЗ: за вибором 

Форма контролю 

екзамен 

 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних 

занять та індивідуальної і самостійної роботи становить: 33 до 

67 %.  
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: ознайомлення студентів з історичним розвитком і 

сучасним змістом філософських проблем через освоєння 

відповідних філософських знань, формування навиків 

критичного мислення й високої методологічної культури 

творчої діяльності, прилучення до гуманістичного змісту 

філософського світогляду.  

Завдання: є формування висококультурних фахівців, 

духовних, творчих особистостей, наділених вмінням вільно 

мислити та само організовуватися, здатних брати на себе 

відповідальність за вирішення нових інноваційних завдань в 

умовах суперечливості та динамізму всіх сфер сучасного 

глобалізованого світу, відкритості інформаційного простору 

сучасного буття.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен 

знати: історичні особливості виникнення та характерні 

риси філософського типу духовності, особливості західного та 

східного типів філософування; основну філософську 

проблематику та характер її становлення; систему категорій 

філософії; провідні тенденції і концепції сучасного 

філософування; 

вміти: аргументовано розкривати зміст основних 

філософських концепцій, володіючи системою філософських 

категорій, навичками філософського мислення; реферувати 

оригінальні філософські тексти й розуміти їх місце в системі 

філософського знання; здійснювати пошук, оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел; опираючись на принципи 

філософського мислення аналізувати сучасні проблеми, що 

виникають в соціальній, професійній і індивідуальній 

життєдіяльності, та генерувати нові ідеї; приймати обґрунтовані 

рішення й переконливо відстоювати власну точку зору щодо 

світоглядних проблем буття. 

2. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Становлення та розвиток 

філософської проблематики. 

Тема 1. Філософія: коло проблем та місце в культурі 
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Світогляд: сутність і структура. Міфологія, релігія і 

філософія як типи світогляду. Особливості філософського 

знання. Проблема предмету і методу у філософії. Відношення 

людина-світ як фундаментальна філософська проблема. 

Багатоманітність форм і способів буття філософії. Знання та 

мудрість. 

Філософія як спосіб духовно-практичного осягнення 

світу. Структура філософії як теоретичної системи. Філософська 

культура. 

Філософія в системі культури. Філософія і наука. 

Філософія і мистецтво. Філософія і релігія. Місце особистості у 

філософії. Функції філософії. Роль філософії в житті суспільства 

й особистості. 

Змістовий модуль 2 

Тема 2. Типологія філософських систем 
Лекція 1. Зародження філософської думки та 

формування західної й східної парадигми філософування. 

Своєрідність східної філософії (Індія, Китай). Космоцентричний 

характер античної філософії. Проблема людини і суспільства. 

Філософія середньовіччя. Патристика і схоластика. 

Особливості філософського вчення А. Августина. 

Співвідношення розуму і віри, філософії і релігії. Проблема 

універсалій. Філософія Ф. Аквінського. 

Філософські ідеї в культурі Київської Русі та їх 

світоглядні витоки. Розробка київськими книжниками проблеми 

людини, історії (Іларіон, Нестор, Володимир Мономах та ін.). 

Загальні особливості філософської культури Київської Русі. 

Філософія Відродження. Антропоцентричний характер 

філософії Відродження. Гуманізм і проблема людської 

індивідуальності. Натурфілософія Відродження. Пантеїзм 

(М. Кузанський, Д. Бруно). 

Гуманістичні та реформаційні ідеї у філософській думці 

України (ХV – поч. ХVІІ). Філософські ідеї Острозького 

культурно-освітнього центру, братських шкіл та письменників-

полемістів і їх роль у розвитку гуманістичних і реформаційних 

ідей України. 

Лекція 2. Філософія Нового часу. Наукова революція 

ХVІІ ст. Проблема методу пізнання у філософії (Ф. Бекон, 
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Р. Декарт). Поняття субстанції у філософії. Основні риси й 

особливості філософії Просвітництва: антропоцентризм, 

раціоналізм, детеологізація, механіцизм. французький 

матеріалізм ХVІІІ ст.  

Києво-Могилянська академія – перший в Україні центр 

професійної філософії. Розвиток натурфілософських проблем, 

проблем пізнання та логіки в працях діячів академії. Проблема 

людини та моралі. 

Філософія Просвітництва в Україні. Григорій Сковорода. 

Світ, Бог, людина, кордоцентризм, концепція «сродної праці» у 

філософії Г. Сковороди. 

Основні риси і особливості класичної німецької 

філософії. Філософська концепція І. Канта. Філософська 

система та діалектичний метод Гегеля. Антропологічний 

матеріалізм Л. Фейєрбаха. 

Київська релігійно-філософська школа. Поширення ідей 

Канта та Гегеля в Україні. Основні ідеї філософії П. Юркевича: 

дух і свідомість, вчення про ідею, філософія серця.  

Основні принципи філософії марксизму. Проблема 

людини: практика, відчуження, свобода, гуманізм. 

Матеріалістичне розуміння історії. Концепція соціально-

історичної практики. 

Лекція 3. Критичний перегляд принципів і традицій 

класичної філософії на межі ХІХ-ХХ ст. і становлення нової 

світоглядної парадигми. 

Відношення до розуму і науки у філософії ХХ ст. Культ 

науки, техніки і розуму. Позитивізм і його історичні форми. 

Структуралізм. Прагматизм. 

Проблеми нераціонального (воля, почуття, інтуїція, 

несвідоме) у філософських напрямках антисцієнтиcтського 

спрямування. Людина у світі й світ людини. Унікальність 

людського буття як філософська проблема. Екзистенціальна 

філософія та її різновидності: екзистенціалізм, персоналізм, 

філософська антропологія. 

Еволюція релігійної філософії в ХХ ст. Неотомізм і його 

антропоцентрична переорієнтація. Феномен людини в 

християнському еволюціонізмі П. Тейяр де Шардена. 
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Філософія в Україні в ХХ ст. Екзистенційно-романтична 

філософська хвиля початку ХХ ст. (М. Бердяєв, Л. Шестов).  

Вчення про ноосферу В.І. Вернадського. Д. Чижевський 

як історик української філософії. 

Філософія українських шістдесятників (друге 

відродження). 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3. Основні проблеми сучасної 

філософії 

Тема 3. Філософське розуміння світу 
Категоріальне моделювання онтологічної проблематики. 

Життєвий і філософський зміст проблеми буття. Картина світу.  

Проблема буття в історії філософії. Буття і небуття: 

специфіка взаємодії. 

Основні форми буття. Світ як сукупна реальність та 

смислова організація сущого. Життєвий світ. 

Проблема єдності та багатоманітності світу. Поняття 

матерії та субстанції та їх історико-філософська ґенеза. Монізм, 

дуалізм, плюралізм. Співвідношення матерії і духу в історії 

філософії. 

Простір і час: сутність, специфіка просторово-часових 

властивостей у різних формах буття. Зміна філософських 

уявлень про простір і час. Людиновимірність простору і часу. 

Поняття руху. Рух та розвиток. Риси розвитку. Основні 

філософські концепції розвитку. Діалектика як вчення про 

розвиток. Основні концепції діалектики. 

Сучасний стан науково-філософського осмислення 

буття. Становлення нелінійного стилю мислення. Особливості 

синергетики як сучасної концепції розвитку. 

Змістовий модуль 4 

Тема 4. Духовні виміри людського буття 
Духовні виміри людського буття: дух, душа, свідомість, 

самосвідомість, несвідоме, ментальність, духовність. Різні 

підходи до тлумачення духовності в історії філософії і культури. 

Походження і сутність свідомості як філософська 

проблема. Свідомість як субстанція. Свідомість як 

відображення. Свідомість як суб’єктивна реальність. Проблема 
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ідеального. Буттєвий і рефлексивний шари свідомості. Значення 

і смисл. 

Властивості свідомості: універсальність, суб’єктивність, 

комунікативність, активність, системність. Свідомість і мова. 

Свідомість як система. Проблема несвідомого та його 

роль в людському бутті. 

Свідомість та самосвідомість. Сутність, рівні та форми 

самосвідомості. Індивідуальні та колективні форми 

самосвідомості. Специфіка національної самосвідомості. 

Суспільна, масова, індивідуальна свідомість. Ідеологія, 

утопія, міфологічна свідомість. 

Змістовий модуль 5 

Тема 5. Пізнання як філософська проблема 
Основні гносеологічні концепції філософії. 

Пізнавальний процес як взаємодія логічно-дискурсивного та 

інтуїтивно-художнього пізнання. Знання та віра як способи 

осягнення світу. Пізнання як відображення і творчість. 

Діалектика чуттєвого і раціонального в процесі пізнання. 

Форми пізнання. 

Проблема істини у філософії та науці: історичний і 

сучасний контекст. Філософські концепції істини. Істина як 

процес. Проблема об’єктивності істини та її критеріїв у науково 

і ціннісно-орієнтованому пізнанні. Істина і метод пізнання.  

Форми логічно-дискурсивного пізнання: поняття, 

судження та їх класифікація. Логіка та особливості її 

використання в мисленні. 

Наукове пізнання та наука: основні риси, поняття, 

методологія. Наукове пізнання та наукове дослідження: 

категорії, форми та методи. Логіка та методологія наукового 

пізнання.  

Наука як соціальний інститут суспільства.  

Особливості сучасної науки та наукової картини світу. 

Багатоманітність методологічного мислення сучасної науки. 

Зміна типів раціональності. Стиль мислення і філософія.  

Наука і мораль в сучасній культурі. Основні риси 

гуманізації наукового пізнання. 

Змістовий модуль 6 

Тема 6. Людина як проблема філософії 
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Людина як проблема філософії: історія та сучасність. 

Плюралістичність філософських концепцій людини: 

натуралістична, релігійна, соціологічна, космологічна, 

екзистенціальна. Проблема походження людини: філософські, 

релігійні та наукові підходи.  

Проблемність людського буття: есенційні та 

екзистенційні підходи. Буття людини як співбуття. Суспільний 

характер людського буття: індивідуальне та соціальне в 

людському бутті. Поняття «індивід», «індивідуальність», 

«особа», «особистість», «маса». 

Буття людини як буття можливостей. Творчість, свобода, 

відповідальність як форми реалізації можливісного виміру 

людського буття. Унікальність і універсальність людського 

буття. 

Єдність і багатоманітність людського буття та проблема 

його достотності. Сутність відчуження, форми його вияву та 

шляхи подолання. Свобода як цінність. Творчість, свобода, 

об’єктивація і комунікація. Розвиток творчих здібностей 

людини. 

Світ цінностей: філософське моделювання аксіологічних 

проблем. Природа цінностей: способи їх обґрунтування та 

класифікації. Типи ціннісних орієнтацій. Базові життєві 

цінності: зміст і співвідношення.  

Життя і смерть – вихідна проблема людського буття. 

Життя як цінність. Проблема смерті і безсмертя в духовному 

досвіді людства. Сенс людського життя та філософські підходи 

до його осмислення.  

Змістовий модуль 7 

Тема 7. Соціальне буття: філософський аналіз 
Особливості сучасної соціальної філософії. Життєвий 

світ як соціум. Поняття суспільства і суспільного буття. 

Філософські принципи аналізу суспільства.  

Природа як передумова існування людини. Особливості 

взаємодії людини і природи. Відмінність у ставленні до 

перетворення природи в західній і східній культурі. 

Суспільство як цілісна система. Смислова структура 

суспільства. Суспільні відносини і соціальна практика. 

Соціальні інститути і спільності. 
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Історичність буття людини і суспільства. Способи 

осягнення історії. Проблема періодизації та спрямованості 

історії. Єдність історії. 

Ідея прогресу в соціальній філософії та концепції її 

осягнення. Філософські, історіософські та есхатологічні 

концепції прогресу. Критерії прогресу. Проблема «ціни» 

прогресу. Добро і зло в історії. 

Техніка як соціокультурний феномен. Науково-

технічний прогрес: сутність, наслідки, перспективи. 

Технократизм і проблеми гуманізації техніки.  

Проблемність і суперечливість сучасного 

цивілізаційного розвитку та соціально-культурні імперативи 

його осмислення. Проблема ціннісного виміру людства в умовах 

глобалізації. Поняття «ноосфера», «новий гуманізм», 

«толерантність» та їх значення для створення нового образу 

людини і світу. 

Сенс історії та сучасна світова соціальна стратегія. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Лекції Сем.з. СРС Разом 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Становлення та розвиток філософської 

проблематики. 

Тема 1. Філософія: коло 

проблем та місце в культурі. 

2 2 6 10 

Тема 2. Типологія 

філософських систем. 

4 2 14 20 

Разом за модулем 1. 6 4 20 30 

Модуль 2. Основні проблеми сучасної філософії 

Тема 3. Філософське 

розуміння світу. 

2 2 8 12 

Тема 4. Духовні виміри 

людського буття. 

2 2 8 12 

Тема 5. Пізнання як 

філософська проблема. 

2 2 8 10 

Тема 6. Людина як проблема 

філософії. 

2 2 8 12 

Тема 7. Соціальне буття: 

філософський аналіз. 

2 2 8 12 

Разом за модулем 2. 10 10 40 60 

Усього годин 16 14 60 90 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Теми Кількість 

годин 

1. Філософія: коло проблем та місце в 

культурі. 

2 

2. Типологія філософських систем. 2 

3. Філософське розуміння світу. 2 

4. Духовні виміри людського буття. 2 

5. Пізнання як філософська проблема. 2 

6. Людина як проблема філософії. 2 

7. Соціальне буття: філософський аналіз. 2 

Разом  14 
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6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 

форми навчання: 

10 годин – підготовка до аудиторних занять; 

10 годин – підготовка до контрольних заходів; 

40 годин – опрацювання окремих тем програми або їх 

частин, які не викладаються на лекціях. 

 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Філософська культура. 4 

2. Плюралізм течій філософії ХХ ст.: 

сцієнтизм і антисцієнтизм. 

4 

3. Філософська думка України. 5 

4. Ідея розвитку та її філософське тлумачення. 5 

5. Суспільна та масова свідомість. Ідеологія, 

утопія, міфологічна свідомість. 

5 

6. Багатоманітність методологічного мислення 

сучасної науки. Стиль мислення і філософія. 

5 

7. Природа цінностей: способи їх 

обґрунтування та класифікації. 

4 

8. Технократизм і проблеми гуманізації 

техніки. 

4 

9. Ідея прогресу в соціальній філософії та 

проблема ціннісного виміру людства в 

умовах глобалізації.  

4 

 Всього 40 

 

7. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Філософія» 

використовуються пояснювально-ілюстративні методи з 

використанням мультимедійних презентацій та проблемні 

методи навчання із застосуванням: 

- лекції з використанням наочності та ТЗН; 

- активних форм проведення семінарських занять; 

- вирішення тестів та практичних завдань; 

- написання есе; 
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- конспектування першоджерел. 

8. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 

матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань: 

- письмові п’ятихвилинки по філософських категоріях; 

- оцінка за доповідь на семінарському занятті; 

- поточне тестування після вивчення кожного змістовного 

модуля; 

- оцінка за опрацювання першоджерел; 

- модульні контрольні роботи; 

- оцінка за самостійну роботу; 

- підсумковий екзамен. 

Для діагностики знань використовується ЄКТС зі 100-

бальною шкалою оцінювання. 

9. Розподіл балів, що отримують студенти 
Модуль 1– 

поточне 

опитування 

та СРС 

Модуль 2 – поточне 

опитування та СРС 

Підсумковий 

модульний 

контроль 

Сума 

(іспит) 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 

40 100 

6 14 8 8 8 8 8 

Шкала оцінювання 

Сума балів за 

всі форми 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

 для екзамену для заліку 

90-100 відмінно зараховано 

82-89 добре 

74-81 

64-73 задовільно 

60-63 

35-59 незадовільно з 

можливістю 

повторного 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

складання складання 

0-34 незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Наконечна О.П., Гаєвська С.Р. Методичні вказівки та 

плани семінарських занять з дисципліни «Філософія» для 

студентів всіх напрямів підготовки НУВГП денної форми 

навчання / [Електронний ресурс]. – режим доступу 

http://ep3.nuwm.edu.ua/2208/1/045-132.pdf 

2. Наконечна О.П. Методичні рекомендації до вивчення 

теми: «Філософська думка України» на семінарських заняттях з 

дисципліни «Філософія» для студентів всіх напрямів підготовки 

НУВГП / [Електронний ресурс]. – режим доступу 

http://ep3.nuwm.edu.ua/2728/1/06-07-144.pdf 

3. Гаєвська С.Р. Методичні рекомендації до вивчення 

теми «Історичні типи філософії» на семінарських заняттях з 

дисципліни «Філософія» для студентів всіх спеціальностей 

НУВГП денної форми навчання / [Електронний ресурс]. – 

режим доступу http://ep3.nuwm.edu.ua/5771/1/06-07-149.pdf 

4. Наконечна О.П. Методичні рекомендації до вивчення 

теми «Пізнання як філософська проблема» на семінарських 

заняттях з дисципліни «Філософія» для студентів усіх 

спеціальностей НУВГП денної форми навчання / [Електронний 

ресурс]. – режим доступу http://ep3.nuwm.edu.ua/7470/1/06-07-

153.pdf 
 

11. Рекомендована література 
 

Базова 

1. Горський В.С. Кислюк К.В. Історія української 

філософії: Підручник. – К.: Либідь, 2004. 

2. Пазенок В.С. Філософія. Навчальний посібник. – К.: 

Академвидав, 2008. 

3. Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник. 4-те вид. – Львів, 

2006.  
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4. Причепій Є.М. Філософія: Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів / Є.М. Причепій, А.М. Черній, 

Л.А. Чекаль. – 2.вид., випр., доп. – К.: Альма матер, 2007.  

5. Філософія. Навчальний посібник. За ред. Надольного І.Ф. 

– К., 2006.  

6. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. 

посіб. / За ред. Л.В. Губерського. – К.: Знання, 2009.  

 

Допоміжна 

1. Горський В.С. Історія української філософії: Навч. 

посібник – К.: Наукова думка, 2001.  

2. Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій. – К., 

1999. 

3. Комунікативна соціальна філософія: Підручник для ВНЗ. 

Заг. ред. Ермоленко А.М. – К., 1999.  

4. Наконечна О.П., Гаєвська С.Р., Яськів Б.І., Храпко П.Ю. 

Дистанційний курс з дисципліни «Філософія (релігієзнавство, 

логіка)» – Рівне: НУВГП, 2013. – 236 с. 

5. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. 

Навч. посібник. – К., 1995. 

6. Філософія. Курс лекцій. За ред. Бичка І.В. – К., 2002.  

7. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / 

В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – 528 с. / 

[Електронний ресурс]. – режим доступу 

https://kafedrafil.files.wordpress.com/2012/09/kremen.pdf 

8. Філософія: навч.-метод. посіб. / Л.Д. Світайло, М.С. 

Мельничук, В.М. Слюсар. – Рівне: НУВГП, 2012. – 270 с. / 

[Електронний ресурс]. – режим доступу 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4754/ 

9. Філософія: навч. посіб. / М.Л. Шумка, Т.В. Гончарук, 

Л.П. Мокряк, О.М. Рудакевич. – Тернопіль: Підручники й 

посібники, 2010.  

10. Філософія: підручник для вищої школи / 

В.С. Афанасенко, В.І. Волович, Г.Т. Головченко та ін.; за заг. 
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ред. В.Г. Кременя, М.І. Горлач. – 3-е вид., перероб. та доп. – Х.: 

Прапор, 2004. 

11. Філософія: світ людини. Курс лекцій: навч. посібник / 

В.Г. Табачковський, М.О. Булатов, Н.В. Хамітов та ін. – К.: 

Либідь, 2003. 

12. Ящук Т.І. Філософія історії: Курс лекцій. Навч. посібник. 

– К.: Либідь, 2004. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Цифровий репозиторій Харківського національного 

університету міського господарства ім. О.М. Бекетова. Тема: 

«Філософія» / [Електронний ресурс]. – режим доступу 

http://eprints.kname.edu.ua/view/subjects/d=5F6.html 

2. Електронний каталог бібліотеки філософського 

факультету Київського національного університету 

ім. Т.Г. Шевченка / [Електронний ресурс]. – режим доступу 

http://philosophy.univ.kiev.ua/ua/view/lib_cat_ph/6/6/6 

3. Методичні матеріали факультету історії та філософії 

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова / 

[Електронний ресурс]. – режим доступу 

http://www.philosof.onu.edu.ua/newsite/method.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


