
Таврійський державний агротехнологічний університет 

імені Дмитра Моторного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації  

до самостійної роботи з курсу 

«Філософія» 

 
(для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» заочної форми 

навчання за спеціальністю 101 «Харчові технології») 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Мелітополь 



2 

УДК 101.1:001.895(075.8) 

М 58 

Затверджено методичною комісією факультету агротехнологій та 

екології (протокол № 8 від 29.04.2021 року) 

 

Рецензенти: 

Троїцька Т. С., доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького 

Тараненко Г. Г., кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри суспільно-гуманітарних наук Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

 

Укладачі: Ісакова О. І., Поправко О. В. 

М 58         Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу 

«Філософія» (для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр»  

заочної  форми  навчання  за  спеціальністю  101  «Харчові 

технології»). Мелітополь : ФО-П Однорог Т. В., 2021. 47 с. 

 

 

Зміст самостійних занять складають питання, які 

послідовно висвітлюють філософські проблеми.  Методичні 

матеріали орієнтують на аналіз основних світоглядних і 

методологічних проблем, що виникають в науці на сучасному 

етапі її розвитку, і отримання уявлення про тенденції історичного 

розвитку науки. 

Самостійні завдання мають полемічний характер і 

орієнтовані на їх творче осмислення. Такий підхід покликаний 

ініціювати формування особистої точки зору студентів та вміння 

презентувати й відстоювати власну світоглядну позицію. 

Самостійні рекомендації містять завдання до самостійного 

виконання, , практичні завдання, список рекомендованих джерел, 

орієнтовний перелік питань до модулю. 
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ВСТУП 

 

Методичні рекомендації розроблено на основі робочої 

програми курсу «Філософія» підготовки здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» заочної форми навчання за спеціальністю 

«Харчові технології». Обсяг навчального курсу складає 4 кредити 

(120 год.), з яких: 6 год. – лекції, 12 год. – практичні заняття, 

86 год. – самостійна робота. Завершується вивчення курсу 

іспитом. 

«Філософія» належить до переліку обов’язкових навчальних 

дисциплін підготовки бакалаврів. Вона спрямована на 

формування культури бакалаврів і забезпечує розвиток 

критичного рефлексивного мислення. Особлива увага 

приділяється вивченню підвалин науки, основних філософських 

концепцій у контексті глобальних тенденцій зміни наукової 

картини світу, типів наукової раціональності, систем цінностей, на 

які орієнтуються вчені. 

Програма курсу націлена на аналіз основних світоглядних 

проблем, які виникають на сучасному етапі її розвитку, та на 

отримання уявлень щодо тенденцій історичного розвитку науки – 

у яких раціональна філософія виконує не лише методологічну, а 

й прогностичну функцію. У цілому вивчення дисципліни 

«Філософія» дає можливість синтезувати набуті знання з 

фахових та гуманітарних дисциплін у цілісне світосприйняття та 

світорозуміння з метою створення теоретико-методологічного 

підґрунтя наукових досліджень. 

Мета викладання дисципліни. Дисципліна «Філософія» 

спрямована на підготовку бакалаврів як фахівців у сфері науково - 

дослідної роботи і покликана сприяти глибокому усвідомленню 

сутності  пізнання, аналізу науки як специфічного знання, 

духовного виробництва і соціального інституту, а також 

ознайомити із загальними закономірностями розвитку суспільства. 



Пререквізити. Бакалавр повинен знати основні категорії 

теоретичної філософії, основні категорії і теорії предметної галузі 

знання, специфіку пізнавального відношення і структуру 

пізнавальної діяльності. Цьому сприяє вивчення таких дисциплін, 

як: «Філософія науки», «Логіка», «Політологія», «Соціологія» та 

ін. 

Постреквізити. Бакалавр повинен вміти визначати 

основоположні поняття філософії, критично осмислювати 

проблеми галузі пізнання та проблеми на межі предметних 

галузей, видокремлювати і характеризувати 

теоретичний/емпіричний та фундаментальний/прикладний виміри 

галузі знання. Цьому сприяє вивчення дисциплін професійного 

блоку. 

У результаті вивчення курсу студент повинен 

знати основні теоретичні положення, важливі вузлові 

проблеми, які охоплює програма навчального курсу, та 

визначення фундаментальних філософських категорій зі сфери 

філософії. 

вміти: синтезувати набуті знання із фахових та гуманітарних 

дисциплін у цілісне світосприйняття; застосовувати набуті знання 

при аналізі реалій сучасного суспільного буття; формувати власну 

позицію щодо актуальних проблем сьогодення, вільно 

орієнтуватись у першоджерелах та сучасній філософській 

літературі. 

володіти: концептуальним апаратом філософії; навичками 

пошуку й обробки наукової інформації та самостійного 

обгрунтування проблеми і пошуку її вирішення; навичками 

оформлення і презентації науково-дослідних робіт. 

 

Результатами навчання постають загальні й спеціальні 

компетентності: Загальні: 

ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК2. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
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ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК8. Здатність до виконання дослідницької роботи з 

елементами наукової новизни. 

Спеціальні (фахові, предметні): 

ФК2. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при 

критичному осмисленні. 

ФК3. Здатність до використання принципів, методів та 

організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної 

діяльності. 

ФК4. Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та 

прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у 

професійній діяльності. 

Програмні результати: 

РН7. Вміння інтегрувати знання з різних галузей для 

вирішення теоретичних та/або практичних задач і проблем. 

РН9. Вміння самостійно планувати виконання 

дослідницького та/або інноваційного завдання та формулювати 

висновки за його результатами. 

РН12. Вміння доносити професійні знання, власні 

обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу. 

РН16. Оцінювати можливий вплив техногенних об’єктів та 

господарської діяльності на довкілля. 

 

 

 


