
Філософія 

 

Спеціальність: 101 Екологія    

Код дисципліни: ОК 1.4      

 

Кафедра: Філософії та педагогіки професійної підготовки 

Лектор: проф., д.ф.н. Чаплигін Олександр Костянтинович 

Контактний тел.: (057) 707-37-52 

E-mail: phil@khadi.kharkov.ua; pppp2015@i.ua. 

 

Семестр: 3 семестр  

Форма навчання: денна, заочна  

 

Електронний курс-ресурс: http://dl.khadi.kharkov.ua 

Особливості курсу: немає. 

Обсяг курсу: 3,0 кредити ЄКТС (90 годин), в тому числі лекції – 32 год., 

практичні заняття – 16 год., самостійна робота студента –12 год., підготовка до 

екзамену – 30 год. 

 

Результати навчання:  

• Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, 

проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології; 

• Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо 

проблем та формування територій природно-заповідного фонду та екологічної 

мережі; 

• Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки реалізації 

комплексних природоохоронних заходів; 

• Зберігати-та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі 

розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати 

різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя. 

 

Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:  

пререквізити: 

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням), 

• Історія України та української культури; 

кореквізити: 

• Безпека життєдіяльності та основи охорони праці  

• Природоохоронне законодавство та екологічне право 

Короткий зміст навчальної програми:  

Філософія, коло її проблем, зміст та роль у суспільстві. Історичні типи 

філософії, їх характеристика. Філософський зміст проблеми буття, матерії і 

свідомості. Свідомість як особлива форма буття, її суть і структура. 

Філософська антропологія. Сутність і структура пізнавального процесу. Наука і 

методологія наукового пізнання. Суспільство у вимірах філософського погляду 

http://old-fts.khadi.kharkov.ua/kafedri/filosofiji-ta-pedagogiki-profesiinoji-pidgotovki.html
http://phil@khadi.kharkov.ua/
http://pppp2015@i.ua/


Суспільство і природа. Основні етапи взаємодії суспільства і природи та їх 

характеристика. 

Рекомендована література:  

1. Данильян О. Г., Тараненко В. М. Філософія: підручник. - Х.: Право, 2010 

2. Кривуля О. М. Філософія : навч. посіб. - Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010 

3. Бичко А.К., Бичко І.В. Історія філософії. Підручник. _ К.: Либідь, 2001. 

4. Богомолов А.С.Античная философия. М.:, 1985 

5. Мозговий Л.І., Бичко І.В., Додонов Р.О. Філософія. Кредитно-модульний 

курс: 2-ге вид. Навч. посіб./ За ред.. Р.О.Додонова. –К.: Центр учбової 

літератури, 2011. – 456 с. 

 

Методи і критерії оцінювання, вимоги:  

Методи і критерії оцінювання: 

• виконання та захист практичних робіт (50 %); 

• підсумковий контроль (іспит): письмово-усна форма (50 %). 

Вимоги: до підсумкового контролю допускаються здобувачі, які успішно 

виконали та захистили практичні  роботи. 

 


