
 



 



ВСТУП 

1. Мета дисципліни надання знань з основних напрямів у розробці теоретико-
методологічних та ціннісних засад викладання філософії у вищій школі, ознайомлення 
студентів з історією становлення філософського розуміння суті та інституційних засад 
філософського педагогічного процесу відповідно до конкретних національних шкіл та 
впливу соціально-наукового та соціально-політичного контекстів з метою опанування 
логікою розгортання проблематики викладання філософії у контексті розвитку сучасного 
університету. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати загальні та 

спеціалізовані дані про теоретичну і практичну філософію; про специфіку 
розгляду та розв’язання філософських проблем у їхньому стосунку до науки, 
релігії, мистецтва як форм духовного життя людства; про засади критичного 
осмислення філософських концепцій та про основні варіанти альтернативного 
розв’язання філософських проблем; про сутність й типи наукової раціональності; 
про загальні принципи теоретичної і практичної діяльності людини з метою 
подальшого засвоєння критеріїв для експертних оцінок та способів їх фахового 
використання у різних сферах суспільної практики. 

2. Вміти здійснювати аналітичну роботу; збирати та інтерпретувати наукову 
інформацію, обробляючи основну та додаткову літературу з практичної та 
теоретичної філософії, ставити загальні цілі і основні завдання філософських 
досліджень; оперувати основними складовими теоретичної і практичної 
філософії у повсякденному житті і загальній соціальній практиці; полемізувати 
та організовувати дискусії стосовно ключових філософських проблем, обираючи 
обґрунтоване рішення; визначати загальні риси та специфіку онтологічних, 
гносеологічних, антропологічних, соціальних, культурних, правових, політичних, 
мовних та історичних явищ; давати загальну оцінку стану і тенденціям розвитку 
культури, орієнтуватися в її основних практиках;  

3. Володіти спеціалізованими навичками розв’язувати складні задачі та 
практичні проблеми у процесі навчання; опрацьовувати вітчизняну та іншомовну 
літературу з теоретичної та практичної філософії; обґрунтовувати цілі та 
напрямки досліджень з філософії, зокрема аналізувати філософські проблеми 
соціальної практики, прогнозувати відповідні тенденції та наслідки її розвитку, 
розробляти моделі її можливого вдосконалення; здійснювати різні види 
дослідницької роботи (анотації, есе, укладати таблиці понять і бібліографії) щодо 
тематики теоретичної та практичної філософії; належним чином представляти 
результати проведених досліджень; здійснювати комунікацію в професійному 
середовищі. 

3. Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна «Методика викладання 
філософських дисциплін» належить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін та 
викладається у 8 семестрі бакалаврату. 

При вивченні цієї дисципліни розглядаються теоретико-методологічні та ціннісно-
світоглядні основи викладання філософських дисциплін у сучасному університеті. 
Здійснено порівняння основних параметрів викладання філософії у вищій школі протягом 
останніх двох століть у європейській, світовій та вітчизняній практиці. Виявлено 
специфіку та основні методичні засоби забезпечення успішного викладання філософії на 
різних освітніх рівнях, для різних категорій студентів та під час проведення навчальних 
занять різного типу. 

Основну увагу приділено концептуальному, методологічному та ціннісному 
обґрунтуванню проведенню різних видів навчальних занять та окремих видів освітньої 



та навчальної діяльності на них. Виявлено основні умови успішності освітньої комунікації 
при викладанні філософії у вищій школі. 

Здійснено поглиблений аналіз специфіки викладання філософії впродовж всього 
життя філософії для дітей, філософії у закладах середньої та вищої освіти, філософії для 
дорослих та філософської освіти як другої вищої. Виявлено специфіку викладання 
філософії у країнах з різними політичними режимами, для студентів з особливими 
потребами, а також з’ясовано відмінність академічного та неакадемічного викладання 
філософії. Докладно розрізнено викладання філософії для студентів філософського та 
нефілософських факультетів (гуманітарних, природничих, технічних), а також 
використання різних типів аудиторної і позааудиторної роботи, у тому числі 
дистанційного навчання та віртуальної освіти. 

 
4. Завдання (навчальні цілі) забезпечити формування у студентів базових знань про 

сутність, різновиди та закономірності філософського педагогічного процесу, а також про 

основні філософські підходи до розвитку цих знань, а також щодо питань:  

1) дослідити особливості розвитку філософського педагогічного процесу; 

2)  аналізувати конкретні аксіологічні підходи та дидактичні методики 

забезпечення з точки зору різних теоретичних напрямів та персонального 

внеску видатних мислителів; 

3) сформувати навички самостійної підготовки методичних матеріалів для 

проведення аудиторних занять з філософії у вищій школі; 

4)  навчитися представляти викладання філософії як сукупний результат 

досягнень науково-дослідних програм та відповідних наукових шкіл, кожна з 

яких має свої історичні та методологічні особливості. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 3. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел 

ЗК 14. 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 

ФК 2. Здатність виокремлювати специфіку філософського знання та змістові відмінності 

філософії від інших форм мислення 

ФК 3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про розвиток основних 

філософських ідей, учень та напрямків 

ФК 5. Здатність аналізувати сучасні філософські проблеми та вчення 

ФК 9. Здатність застосовувати в професійній діяльності філософські методи і підходи 

ФК 10. Здатність аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та 

загальнонаукової проблематики 

ФК 11. Здатність застосовувати в професійній діяльності знання про засади, розвиток і 

сучасний стан наукового та гуманітарного знання 

 

5. Результати навчання:  



В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. 

комунікація 4. автономність та 
відповідальність) 

Методи 
викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисципліни К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    
1

1.1 
предмет, методи, теоретичні 
основи викладання філософії у 
вищій школі; 

Лекція, 
самостійна 
робота 

Написання 
філософських есе 

7 

1
1.2 

основну проблематику 
викладання філософії у вищій 
школі та критично її 
осмислювати; 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Написання 
філософських есе, 
складання 
бібліографії, 
створення 
таблиці 
ключових 
понять, іспит 

7 

1
1.3 

принципи пізнання, 
методології теоретичного та 
практичного опанування 
проблематикою викладання 
філософії у вищій школі; 

Лекція, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
створення 
таблиці 
ключових 
понять, іспит 

7 

1
1.4 

класичні підходи до 
викладання філософії у вищій 
школі як їхні теоретичні 
засади, так і належні умови 
їхнього практичного 
адекватного застосування для 
пізнання наявних навчальних 
процесів, так і для наукового 
передбачення, програмування і 
підготовки майбутніх освітніх 
змін; 

Самостійна 
робота 

Конспект 
першоджерел, 
складання 
бібліографії, 
створення 
таблиці 
ключових 
понять, 
індивідуальна 
методична 
розробка лекції 

7 

1
1.5 

новітні типології сучасних 
концепцій викладання 
філософії у вищій школі; 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
індивідуальна 
методична 
розробка лекції 

6 

1
1.6 

особливості нової 
концептуалізації 
філософського знання 
засобами викладання філософії 
у вищій школі. 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді,  
презентація 
самостійного 
дослідження, 
індивідуальна 
методична 
розробка лекції 

6 

 Вміти:    
2

2.1 
демонструвати знання 
спеціалізованої літератури із 
викладання філософії у вищій 
школі; 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
складання 
бібліографії, 
створення 
таблиці 
ключових 

5 



понять, іспит 
2

2.2 
пояснювати історичні, 
раціональні та ціннісні умови 
формування сучасних 
концепцій викладання 
філософії у вищій школі; 

Семінар, 
Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
написання 
філософськихесе, 
конспект 
першоджерел, 
складання 
бібліографії, 
створення 
таблиці 
ключових 
понять, іспит 

5 

2
2.3 

пояснювати плюралістичність 
сучасних концепцій 
викладання філософії у вищій 
школі; 

Семінар, 
Самостійна 
робота 

складання 
бібліографії, 
створення 
таблиці 
ключових 
понять, іспит 

5 

1
2.4 

здійснювати дослідження 
сучасних концепцій 
викладання філософії у вищій 
школі, спираючись на наукові 
критерії класифікації та 
оцінювання та уникаючи 
різних видів упередженості та 
некритичності; 

Семінар, 
Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
складання 
бібліографії, 
створення 
таблиці 
ключових 
понять, іспит 

5 

1
2.5 

здійснювати порівняльне 
дослідження трьох та більше 
можливих пояснень 
конкретних освітніх процесів з 
позицій сучасних концепцій 
викладання філософії у вищій 
школі; 

Семінари, 
Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
написання 
філософських есе, 
складання 
бібліографії, 
створення 
таблиці 
ключових 
понять, іспит 

5 

2
2.6 

здійснювати експертну оцінку 
конкретних проблемних 
навчальних ситуацій з позицій 
сучасних концепцій 
викладання філософії у вищій 
школі. 

Самостійна 
робота 

Написання 
філософських есе, 
індивідуальна 
методична 
розробка лекції 

5 

 комунікація:    
3

3.1 
демонструвати здатність до 
вільної комунікації мовою 
навчання; 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
доповнення та 
участь у дискусії 

4 

3
3.2 

використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-
ресурсів, читання новітньої 
культурологічної літератури в 
підготовці до семінарських 
занять та написання 
самостійних робіт; 

Семінари Усні доповіді, 
дискусії, 
доповнення та 
участь у дискусії 

4 



2
3.3 

презентувати результати 
проведених крос-культурних 
досліджень та здійсненої 
самостійної роботи у вигляді 
доповідей, повідомлень, есе, 
презентацій, конспектів; 

Семінари Усні доповіді, 
доповнення та 
участь у дискусії, 
написання 
філософських есе, 
конспект 
першоджерел, 
складання 
бібліографії, 
створення 
таблиці 
ключових понять  

4 

3
3.4 

брати участь у фахових 
дискусіях в процесі аудиторної 
роботи; 

Семінари Усні доповіді, 
доповнення та 
участь у дискусії 

4 

3
3.5 

вести полеміку стосовно 
питань викладання філософії у 
вищій школі в умовах високої 
складності конкретних освітніх 
процесів на основі володіння 
категоріально-поняттєвим 
апаратом викладання філософії 
у вищій школі. 

Семінари Усні доповіді, 
доповнення та 
участь у дискусії, 
створення 
таблиці 
ключових понять 

4 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4
4.1 

виконувати комплексні 
завдання та професійні 
обов’язки дослідника в галузі 
практичної та теоретичної 
філософії; 

Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
доповнення та 
участь у дискусії, 
індивідуальна 
методична 
розробка лекції 

5 

4
4.2 

брати участь у роботі фахових 
аналітичних груп, вирішуючи 
типові і нестандартні задачі із 
всією повнотою 
відповідальності. 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
доповнення та 
участь у дискусії 

5 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  
 

               Результати навчання дисципліни  
 
 
Програмні результати навчання 
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ПРН 2. Розуміти розмаїття та специфіку 
філософських дисциплін, знати філософську 
термінологію 
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ПРН 5. Спілкуватися з професійних питань 
державною та іноземною мовами усно й 
письмово, використовувати їх для організації 
ефективної міжкультурної комунікації 
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+ 

  
+ 



ПРН 10. Мати навички реферування, 
систематизованого огляду та порівняльного 
аналізу філософської та загальнонаукової 
літератури 

  + 

  
+ 

 

+ + + + 

 
+ 

 
+ 

   

    
+ 

ПРН 18. Ефективно працювати з інформацією: 
добирати необхідну інформацію з різних 
джерел, зокрема з фахової літератури та 
електронних баз, критично аналізувати й 
інтерпретувати її, впорядковувати, 
класифікувати й систематизувати 

+ + + 

 
 

+ 

  

+ + + + 

 
 

+ 

 

 + + 

 
 

+ 

   
 

+ 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1 Форми оцінювання студентів 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки 

результати навчання (знання 1.1 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки результати навчання (вміння 2.1-2.6); 

(комунікація 3.1-3.5); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% 

загальної оцінки.  

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь у дискусіях на семінарах: РН 1.2, 1.5, 1.6,  

2.1, 2.2, 2.4,  2.5, 2.6, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2  2/3 та 1/2 бали відповідно 

2. Конспекти першоджерел: РН 1.4, 2.2 2/3  бали. 

3. Індивідуальна самостійна робота: 

1) Написання філософських есе (одне з переліку тем): РН 2.3, 3.5  1/2 бали 

2) Створення таблиць ключових понять:  РН 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 

4.1, 4.2 3/4 бали 

2) Складання бібліографій:  РН 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2 1/2 бали 
4. Індивідуальна методична розробка лекції: РН 1.1, 1.3, 1.5, 2.3 12/20 балів  

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни Методика викладання філософських 

дисциплін. Семестрова оцінка із двох частин: 50% балів усього курсу з 1-ї частини та 50% 

балів усього курсу з 2-ї частини і складається із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу 

(усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на семінарах), 2) індивідуальну 

самостійну роботу (філософське есе та інтерактивні пари), 3) контрольні роботи. Всі види 

робіт за половину семестру з кожної із двох частин мають в підсумку: мінімум 18 балів, 

максимум 30 балів. Разом: 36 і 60 балів.  

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 
семінар в письмовій формі. 
 
Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 
Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 24/40 балів 
      Оцінювання на іспиті відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, кожне з 
яких оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит.  
      Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 



Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 
меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до 
семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). У 
відомості для іспиту у колонці «бали за іспит» ставиться «0», а в колонку «підсумкова оцінка з 
дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. Рекомендований 
мінімум допуску до іспиту 36 балів. 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 
із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та іспит (мінімум 24, максимум 
40 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість 

балів 
Іспит Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 
Максимум 60  40  100 

 
7.2 Організація оцінювання: 

Частина 1. 

Робота у першій частині семестру Семестрова кількість балів  за 

першу частину семестру 

(складає 50% від можливих у 

цілому семестрі балів) 

Min 18 балів Max 30 балів 

Семінар Усна відповідь 

протягом першої половини семестру 

«2» х 3 = 6 «3» х 3 = 9 

Доповнення та участь у дискусії 

протягом першої половини семестру 

«1» х 3 = 3 «2» х 3 = 6 

Конспекти 

першоджерел 

Перелік текстів*: 

1) Кант І. Пролегомени до кожної 

майбутньої метафізики, яка може 

постати як наука / пер. з нім. В. 

Терлецького. Харків: Фоліо, 2020. С. 

1-9. («[Передмова]»); 

2) Гегель Г. В. Ф. Феноменологія 

духу. Вступ // Sententiae. 2021. 

https://sententiae.vntu.edu.ua/ 

index.php/sententiae/article/view/577 

* можливі й інші теми 

на початку семестру 

«2» х 1 = 2 «3» х 1 = 3 

Самостійна 

індивідуальна 

робота 

Філософське есе з переліку тем (2 з 

6-и): 

1) Викладання філософії як засіб 

формування критичного мислення; 

2) Викладання філософії як засіб 

формування світоглядних і 

громадянських якостей, морально-

етичних цінностей; 

«1» х 2 = 2 «2» х 2 = 4 



3) Викладання філософії як засіб 

формування морально-етичних 

цінностей; 

4) Специфіка викладання філософії в 

одній із країн Євросоюзу; 

5) Особливості академічної 

комунікації;  

6) Переваги і недоліки 

дистанційного навчання; 

* можливі й інші теми 

на початку семестру 

Створення таблиці ключових понять 

з обраної теми і пошук їхніх 

еквівалентів іноземними мовами**. 

Перелік тем на вибір студента: 

1) методики дистанційного 

навчання філософії; 

2) методики раціональної 

реконструкції (проблемного 

підходу) у філософії; 

** можливі й інші теми 

на початку семестру 

«3» х 1 = 3 «4» х 2 = 4 

Складання бібліографії до обраної 

теми і написання анотацій до них***. 

Перелік тем на вибір студента: 

1) академічна філософія; 

2) неакадемічна філософія; 

*** можливі й інші теми 

на початку семестру 

«2» х 2 = 2 «2» х 2 = 4 

Всього за 1 

частину 

 18 30 

 

Частина 2. 

Види робіт Семестрова кількість балів за 

першу частину курсу (складає 

50% від можливих у цілому 

семестрі балів) 

Min 18 балів Max 30 балів 

Семінар Усна відповідь1 

протягом другої половини 

семестру 

«2» х 2 = 4 «3» х 2 = 6 

Доповнення  «1» х 2 = 2 «2» х 2 = 4 

                                                           
 



протягом другої половини 

семестру 

Самостійна 

індивідуальна 

робота 

Індивідуальна методична 

розробка лекції (тема 

узгоджується 

індивідуально) 

В кінці семестру 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Всього за 2 частину  18 30 

Іспит  24 1 24 40 1 40 

1 у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання 

відпрацьовуються у письмовій формі. Загальна кількість балів за аудиторну роботу 

складає 30% від семестрової кількості балів  
2 Загальна кількість балів за самостійну індивідуальну роботу складає 50% від 

семестрової кількості балів, тобто мін. 18 балів, максимум 30 балів 

 

7.3. Шкала відповідності: 
 

Критерії оцінювання до 1 частини курсу: 
1. Аудиторна робота 

Усна відповідь:  

3 бали студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

2-0 балів студент не володіє навчальним матеріалом у достатньому обсязі, або не 

аргументує свою позицію, або недостатньо використовує обов’язкову літературу 

при відповіді, допускає суттєві неточності 

Доповнення / участь у дискусії:  

1 бал доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми,  

0 балів доповнення не містить інформацію, що суттєво розширює дискусію 
2. Конспект першоджерел:  

3 бали студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями 

2-1 бал студент законспектував текст без достатніх цитувань та пояснень 

3. Самостійна індивідуальна робота у формі філософського есе:  
2 бали студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 

поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, 

використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє 

самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / 

письмової роботи 

1 бал студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в 

основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує 

обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 



проведеного дослідження / письмової роботи.  Допускаються несуттєві 

неточності та фрагментарність викладу 

4. Створення таблиці ключових понять 

2 бали студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, коректно 

підбирає ключові поняття до теми, використовує фахові словники, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного 

дослідження / письмової роботи 

1 бал студент не виконує одну або кілька вимог до роботи: або не володіє у 

достатньому обсязі навчальним матеріалом, або не використовує фахові 

словники, або не розкриває зміст поставленого завдання, або допускає 

суттєві неточності, не демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження / письмової роботи або кілька помилок разом 

5. Складання бібліографії до обраної теми 

4 бали студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, коректно 

підбирає першоджерела до теми, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

проведеного дослідження / письмової роботи  

3-0 балів студент не виконує одну або кілька вимог до роботи: або не володіє 

у достатньому обсязі навчальним матеріалом, або не згадує суттєві 

першоджерела, або не розкриває зміст поставленого завдання, або допускає 

суттєві неточності, не демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження / письмової роботи або кілька помилок разом 

Критерії оцінювання до другої частини курсу: 
 

1. Аудиторна робота 

Усна відповідь:  

3 бали студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

2-0 балів студент не володіє навчальним матеріалом у достатньому обсязі, або не 

аргументує свою позицію, або недостатньо використовує обов’язкову літературу 

при відповіді, допускає суттєві неточності 

Доповнення / участь у дискусії:  

1 бал доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми,  

0 балів доповнення не містить інформацію, що суттєво розширює дискусію 
2. Індивідуальна методична розробка лекції:  

20-18 балів студент у повному обсязі надає методичні матеріали, дидактично 

грамотно готує усі складові методичної розробки лекції, компетентно та 

аргументовано викладає основний матеріал лекції, глибоко та всебічно розкриває 

зміст кожного методичного матеріалу до лекції, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

письмової роботи; 

17-15 балів студент у повному обсязі надає методичні матеріали, дидактично 

грамотно готує більшість складових методичної розробки лекції, компетентно та 

аргументовано викладає основний матеріал лекції, демонструє самостійність, 



достовірність, незаангажованість письмової роботи. Допускаються несуттєві 

неточності; 

14-0 балів - студент надає методичні матеріали не у повному обсязі, дидактично 

неграмотно готує деякі складові методичної розробки лекції, Робота містить 

суттєві неточності. Студент не демонструє самостійності у виконані завдань 
Кожне питання на іспиті (в білеті 2 питання): 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову 

та додаткову літературу, демонструє самостійність письмової роботи 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

 
7.3 Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 
 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійн
а робота 

Частина 1.  

1 
Тема 1. Ціннісні за світоглядні завдання 
викладання філософії як навчальної 
дисципліни 

1 1 3 

2 
Тема 2. Історія становлення сучасного стану 
викладання філософії у вищій школі 1 1 3 

3 
Тема 3. Стандарти викладання філософії у 
країнах-учасницях Болонського процесу 

0.5 0.5 4 

4 

 

0.5 0.5 4 

5 
Тема 5. Специфіка викладання філософії для 
філософських, гуманітарних та 
негуманітарних спеціальностей 

1 1 2 

філософії
організації  та  інші  форми  неакадемічної 
університетом.  Філософські  громадські 
ЗВО.  Викладання  філософії  поза 
Тема  4. Специфіка  викладання  філософії  у 



6 
Тема 6. Особливості підготовки до 
установчої, поточних та підсумкових 
лекційних занять з філософії 

1 1 3 

Частина 2.  

7 

Тема 7. Організація поточного та 
підсумкового контролю. Підготовка 
тестових завдань з філософії. Рейтингова 
система оцінювання 

1 1 2 

8 

Тема 8. Особливості підготовки до 
практичних занять з філософії (Семінари, 
колоквіуми, диспути та інші пошукові види 
занять з філософії) 

1 1 2 

9 
Тема 9. Організація самостійної роботи з 
філософії 

0.5 0.5 4 

10 

Тема 10. Специфіка заочної та дистанційної 
форм викладання філософії. Віртуальне 
освітнє середовище 

1 1 2 

11 

Тема 11. Специфіка викладання філософії 
для людей з особливими потребами. Етика 
роботи викладача з філософії 

0.5 0.5 4 

12 

Тема 12. Елементи громадянської освіти на 
заняттях з філософії. Специфіка викладання 
філософії у країнах з різними політичними 
режимами 

1 0.5 3 

13 
Тема 13. Філософія у системі навчання 
впродовж усього життя 

1 0.5 2 

14 

Конспекти першоджерел 
  

Min  - 2 

Max - 3 

15 

Індивідуальна самостійна робота 

  
  

Min  - 1 

Max - 4 

16 

Підсумкова  контрольна  робота  
1  

Min  - 12 

Max -20 

 ВСЬОГО 12 10 38 

 

Загальний обсяг  60 год., в тому числі: 
Лекцій   12 год. 
Семінари   10 год. 
Самостійна робота  38 год. 
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