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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни:  
Метою слугує задача формування поглиблених теоретичних знань у сфері 

міжпредметних зв’язків поміж філософією, прогностикою (математичними та, 

відповідно, статистичними дослідженнями), футурологією та екологією. 

Відповідно у слухачів формується новий рівень розуміння можливостей та 

задач філософії з метою закріплення їх здатності до критичного мислення на 

ґрунті розуміння розвитку історії філософії; використовувати свій 

інтелектуальний потенціал для аналізу та оцінки різноманітних підходів до 

фактів, їхнього аналізу, критики. Матеріал курсу формує новий рівень 

світогляду та допомагає конструювати нові наукові пошуки, відштовхуючись 

від концептуальних позицій у сучасної філософської парадигми та таких мега 

та метадисциплінах, як екологія та футурологія (прогностика). 

 

Компетентності:  

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

ЗК2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

 

СК1. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових 

результатів, які створюють нові знання у філософії та дотичних до неї 

міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних 

наукових виданнях з філософії та суміжних галузей 

СК3. Здатність застосовувати методи філософського і міждисциплінарного 

дослідження, виявляти їх евристичні можливості та межі, використовувати 

релевантний  дослідницький інструментарій 

 

Результати навчання:  

РН1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з філософії і на 

межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для 

проведення наукових і прикладних досліджень на рівні світових досягнень з 

філософії, отримання нових знань та здійснення інновацій. 

РН3. Ефективно застосовувати у фаховій діяльності знання основних положень 

теоретичної і практичної філософії, історії світової та вітчизняної філософської 

думки, а також основних напрямів та провідних тенденцій у сучасній світовій 

філософії. 

РН4. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування 

висновків належні докази, зокрема, результати теоретичного аналізу, 

прикладних досліджень, наявні літературні дані; аналізувати  досліджувану 

проблему з урахуванням широкого інтелектуального та соціокультурного 

контекстів. 

РН5. Планувати і виконувати теоретичні дослідження з філософії  та дотичних 

міждисциплінарних напрямів з використанням сучасного інструментарію, 

критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших 
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дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної 

проблеми. 

РН6. Глибоко розуміти загальні принципи та методи філософських наук, а 

також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних 

дослідженнях у сфері філософії та у викладацькій практиці. 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Онтологічні та гносеологічні концепції у сучасній 

філософії 
 

Теорії раціоналізму: науково-філософські та 

педагогічні методології 
 

Філософсько-антропологічний дискурс сучасності    
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає 33,3%: 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№
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 Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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1 Л 1 

Т.1.Поняття про Екологію та футурологію. Цілі, 

предмет та задача курсу. Зв'язок екології та 

футурології з іншими філософськими дисциплінами. 
1. Філософські підстави вивчення нового знання 

2. Філософія і наука у річищі самоозначення мети та 

цілей власного дослідження 

3. Філософія екології та її предмет та об’єкт дослідження 

4. Футурологія та прогностика та їх зв'язок з філософією  

/1, 2, 3, 7, 22,27, 

25./ 

2 Л 1 

Т2. Головні функції філософії у межах футурологічних 

досліджень  

1. Актуальні питання філософського аналізу наукового 

знання 

2. Сучасні фактори та засоби шляхів «екологізації» 

філософії й аналіз можливостей вирішення глобальних і 

локальних екологічних проблем 

3. Прогностика та футурологія, їх зв'язок та 

еволюціонування знання в рамках дисциплін 

/1, 4, 5, 22, 48, 

61, 62, 63./ 

3 Л 2 

Т.3. Розвиток та взаємодія «нового» та «старого» 

знання на прикладі еволюціонування екології як 

науки 

1. Розгляд питання росту знання та виникаючих при 

цьому певних ускладнень 

2. Значення процесів конвенції та комунікації у науковій 

та філософській спільнотах  

3. Види та функції конвенцій у науковій спільноті 

/1, 6, 7, 8, 17, 

18, 27, 28, 36, 

37, 54/ 

4 Л 2 

Т.4. Виникнення та історія розвитку та футурології як 

науки 

1. Аналіз позитивної та негативної комунікації в науці та 

її наслідків 

2. Еволюціонування ідей під час наукової творчості та їх 

властивість до наслідування 

3. Аналіз генеалогії прогностичних досліджень у 

філософському контексті 

/1, 9, 10, 11, 12, 

50, 53, 54, 55, 

56, 57./ 
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5 С 2 

Т.1. Аналіз питання евристичної характеристики 

нових ідей у прогностиці та футурології 

1. Методологічні аспекти прогностичного пізнання та 

аналіз їх закономірного впливу на проведення досліджень 

2. Аналіз виникнення та розвитку причин філософського 

розгляду екології та футурології загалом 

3. Філософський сенс розуміння феномену «обмеження 

ресурсів» та зв'язок науки та техніки у цьому контексті  

/1, 11, 12, 13, 

28, 29, 47, 58, 

59, 60./ 

6 Л 1 

Т.5. Огляд загальних питань філософії науки та її 

орієнтирів в контексті екологічних та футурологічних 

наукових інтересів 
1. Значення розгляду соціально-філософського пізнання 

майбутнього у контексті таких його форм як подієве 

прогнозування, філософсько- художнє й т.п 

2. Аналіз взаємодії та впливу на свідомість уявлень про 

«реальне майбутнє» та «соціально бажане майбутнє» 

/1, 14, 15, 16. 

17, 39, 40, 42, 

47, 60, 61, 62, 

63./ 

7 Л 1 

Т.6. Розгляд феномену часу та вічності у соціальному 

контексті з точки зору футурології та прогностики, час 

у екологічних системах 

1. Час фундаментальний та концептуальний у 

філософських дослідженнях, еволюція розуміння 

феномену часу у філософських дослідженнях. 

2. Визначення поняття «майбутнє» та «прийдешнє», 

національна специфіка сприйняття часу 

3. Наукове прогнозування як механізм формування 

«образу майбутнього»  

/1, 16, 17, 18, 

19, 31, 32, 33, 

64, 65, 66, 67, 

68./ 

8 Л 2 

Т.7. Еволюція екології як науки, аналіз її методів у 

теоретичному пізнанні сучасного світу та його 

системах та процесах 
1. Внутрішній устрій та еволюція галузі екологічного 

знання у площині наукового знання в цілому 

2. Загальні теоретико-методологічні основи дослідження 

екологічних проблем сучасності 

3. Розвиток екологічних дисциплін та їх статус в умовах 

кризи техногенної цивілізації 

/1, 16, 19, 20, 

21. 22, 23, 34. 

35, 39, 43, 51, 

68./ 

9 Л 2 

Т.8. Значення екологічного виховання та сучасна 

державна політика 

1. Взаємозв’язок поміж екологією та сучасною 

філософією  

2. Екологія та трансформація її у мега- та метадисципліну 

3. Екологічне знання та вплив сучасних потреб на предмет 

та об’єкт екологічного дослідження та практичного 

застосування знання  

 

/1, 24, 25, 31. 

34, 45, 46./ 
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10 С 2 

Т.2. Процес створення понять у науці на прикладі 

екології та футурології 
1. Екологічна філософія або філософія екології  

2. Гносеологічний оптимізм або гносеологічний песимізм 

у питаннях сприйняття екології як практичної дисципліни 

3. Концепція єдиної теорії екологічної безпеки та зміна 

парадигм як явище часу 

4. Вплив етноекологічної картини світу на розвиток 

суспільства 

/1, 26, 27, 31, 

34, 35, 36, 37, 

41, 42./ 

11 Л 2 

Т.9. Наукові основи, когнітивні джерела, етапи 

майбутнього та міра невизначеності у футурології та 

прогностиці 

1. Головні підходи до вивчення футурології та 

прогнозування 

2. Вплив ідеологічних аспектів на прогнозування та 

футурологію 

3. Загальні методи прогнозування (екстраполяція, 

завбачення, моделювання, сценарії, форсайти), глобальні 

та локальні прогнози 

4. Структура та головні елементи футурології та 

прогностики 

/1, 20, 24, 27, 

29, 30, 31, 32, 

33, 34, 45, 46, 

47, 48, 49, 60, 

70./ 

12 Л 2 

Т.10. Аналіз тенденцій розвитку технологій у системі 

«суспільства – технології – промисловість» 

1. Вплив концепції після індустріального розвитку на 

футурологічні дослідження 

2. Значення соціально-філософських основ 

футурологічної публіцистики у науковому та 

філософському контексті 

3. Головні етапи становлення та розвитку уявлень про 

майбутнє 

4. Головні етапи становлення та розвитку уявлень про 

предмет екології у майбутньому 

 

/1, 33, 41, 42. 

43. 51, 52, 56. 

59, 63./ 

13 Л 2 

Т.11. Вплив літератури загалом та наукової 

фантастики на футурологію 
1. Виникнення та еволюціонування науково-фантастичної 

літератури 

2. Аналіз закордонної фантастики та її тенденцій у 

системі екологічних уявлень 

3. Аналіз української фантастики та фантастики у східній 

Європі 

/1, 34, 35, 36, 

37, 38, 39. 58, 

59, 60./ 
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14 Л 2 

Т.12. Практичне застосування результатів 

футурологічних досліджень та прогнозування в сфері 

промисловості; медицини та освіти, техніки 

майбутнього, макро та мікротехнологій, склад та 

діяльність родин у майбутньому 

1. Концептуальні особливості сценаріїв майбутнього 

2. Екологія професійних захворювань та прогностичний 

аспект дослідження «майбутніх професій» у наведеному 

контексті 

3. Світоглядну підстави теоретичних досліджень у 

футурології 

4. Світоглядні підстави прикладних футурологічних 

досліджень 

 

/1, 40, 41, 42,43, 

50, 52, 53, 54. 

59, 61, 64, 69, 

70./ 

15 Л 1 

Т.13. Побудова та застосування екологічної 

футурології з позиції її можливостей реалізації проекту 

збереження природних та соціальних систем простору, 

який модифікується 

1. Перелік питань обґрунтування необхідності екологічної 

футурології 

2. Людство в системі загально-космічного простору як 

специфічна проблема екологічної футурології 

3. Методологія теоретичної футурології 

4. Методологія прикладної футурології  

/1, 19, 21, 23. 

42, 43, 44, 45, 

46, 47./ 

16 С 2 

Т.3. Філософські основи футурологічного механізму 

проекції знання та зв'язок футурології та філософії. 

1. Екологічна футурологія та її методи і можливості у 

діяльності філософів та літераторів, освітян та науковців 

разом з інженерами-технологами 

2. Питання дослідження екологічної футурології у 

сучасному науковому дискурсі з позиції філософії та 

філософії науки 

3. Розуміння феномену «Ретрофутурології» та її значення. 

/1, 8, 12, 13, 27, 

62, 63./ 

17 Л 1 

Т.14. Структура екологічної футурології у плані 

науково-філософської концептуалізації  

1. Зміст дослідження питання екологічної футурології 

2. Теоретико-методологічний потенціал сучасної теорії 

науки при дослідженні питань екологічної футурології 

/1, 9, 10. 18, 26. 

34, 45, 67, 68./ 

18 Л 1 

Т.15. Екологічна футурологія та її методологічні та 

світоглядні аспекти 

1. Статус цілісності та поєднання раціонального та 

інтуїтивного у футурологічних дослідженнях. 

2. Застосування ситуативного підходу у екологічній 

футурології 

3. Тенденції розвитку предмета екофутурологія та 

створення та дії у її площині наукових понять 

4. Можливості дії поняття «екологічна футурологія» у 

сучасних наукових дисциплінах 

/1, 15, 17, 50, 

51, 54. 57, 58. 

59./ 
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19 Л 1 

Т.16. Значення принципу «математичного мислення» 

та синтез філософії та логіки математичних 

розрахунків у екологічній футурології 
1. Взаємодія інноваційного та традиційного у 

передбаченні, прогностиці та футурології. 

2. Предмет та історія розвитку футурологічного пізнання 

в контексті математичного мислення: статистика та 

прогностика та їх значення для футурології. 

3. Етапи розвитку математичних розрахунків у 

екологічних дослідженнях, зв'язок екології, математики та 

футурології. 

 

/1,4, 5. 19, 28. 

34, 56./ 

20 С 2 

Т.4. Значення вивчення принципу «екології 

культуросфери» 

1. Взаємо зв'язок та дія ландшафту та екологічно 

скерованої культури як засіб формування загальної 

екологічної картини світу 

2. Екофілософський та футурологічний виміри людини та 

природи 

3. Взаємоперетин глобального та національного у понятті 

«Екологічний ландшафт» 

 

/112, 13, 15, 34. 

36, 37, 38./ 

21 Л 2 

Т.17. Еколого-футурологічна концепція та її 

соціально-філософський зміст 

1. Основні космографічні моделі та гносеологія 

фундаментальних основ теорії екології стабільності. 

2. Зміст головних екологічних та футурологічних 

концепцій.  

3. Питання проблеми розуміння та трансляції концепції 

«стійкого», або «сталого розвитку»  

4. Розуміння та аналіз моністичних футурологічних 

концепції 

5. Розуміння та аналіз плюралістичних футурологічних 

концепцій. 

/1, 14, 23, 26, 

39, 48, 56./ 

22 Л 1 

Т.18. Умови дії та засоби втілення процесу екологізації 

футурології у науково-технічному і освітньому 

просторі для розвитку природозберігаючих та 

«чистих» технологій 

1. Екологія права та її задачі з точки зору філософії. 

2. Екологія та освіта, досвід держав у екологічній освіті. 

3. Використання знань попередників у системі 

екологічного контролю та моніторингу 

/1, 49, 50, 51, 

53, 57./ 

23 Л 1 

Т.19. Соціально-економічні питання інженерної 

діяльності та шляхи подолання екологічних 

технонебезпек 

1. Перелік умов безпеки у сучасному екорозвитку, 

питання соціальної відповідальності. 

2. Розгляд феномену катастроф та еволюції поняття. 

3. Статус відносин держава – екологічні інституції та 

стратегії. 

4. Статус міждержавних відносин у суспільстві 

надпроблем екологічного характеру 

/1, 36, 38, 43, 

45, 49, 50, 51./ 
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24 Л 2 

Т.20. Значення втілення моделі екологічної 

футурології на теоретичному та практичному рівнях 

1. Продовження апробації та розробки концептів та 

складових поняття «екологічна футурологія» 

2. Активація процесу серед населення та у освітніх 

моделях. 

3. Відновлення механізму науково-дослідних та 

практичних наукових інституцій у соціумі та середовищі 

країни задля покращення природоохоронної діяльності 

загалом. 

/1, 44, 45, 47, 

50, 65./ 

25 С 2 

Т.5. Значення створення культурно-екологічного 

мислення під час освіти як проекція людства до 

майбутнього 
1. Глобальні проблеми людства та еволюціонування 

розуміння концептів «проблема», тощо 

2. Технології та «безвідходні технології» міф чи реально 

можливе майбутнє. 

3. Ресурси та ставлення до них: вичерпні, відновні та 

невідновні. 

/1, 18, 34, 35, 

38, 50, 52, 53./ 

Разом  50   

Примітки 

1. Номер семестру вказують, якщо дисципліна викладається у декількох семестрах. 

2. У показнику «Разом (годин)» кількість годин буде відрізнятися від загальної кількості 

аудиторних годин на кількість годин, що відведена на вивчення тем та питань, які 

вивчаються аспірантом самостійно (п. 3 додатку 8).  

3. У графі 5 вказується номер відповідно до Додатку 14. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 10 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  10 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на 

лекційних заняттях  20 

4 Виконання індивідуального завдання: 40 

 Разом 80 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

Реферат 
(вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни виконання  

(на якому тижні) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

 

16 

 

17 

 

18 

19 

 

20 

 

21 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

Концепція «сталого розвитку» чи «стійкого розвитку». 

Питання розуміння та перекладу поняття. 

Футурологія та утопія – аналіз структури, подібності та 

відмінності феноменів. 

Значення праць Фукуями у сьогоднішньому середовищі.  

Соціально-філософські підстави футурологічного знання. 

Екологія як мета- та мегадисціпліна. 

Значення праць К. Поппера у розумінні еволюції наукового 

знання. 

Екологічний імператив у культурі сучасного суспільства. 

Метафорична взаємодія концептів «Людина» та «природа» у 

різних мовах. 

Питання етноекології та екологічний імператив. 

Розвиток та функціонування поняття «етнонаціональна 

специфіка сприйняття ландшафту» 

Чи існує проблема транскрипції та розуміння концепції 

«Золотого мільярду»? 

Наукова фантастика та її взаємодія з раціоналізаторами та 

науковими відкриттями. 

Концептуальні виміри екологічної свідомості у сучасному 

світі. 

Феномен «Ґрунту» та націоспецифічні особливості відношення 

до Землі у різних держав. 

«Образ майбутнього» та «Образ минулого» як трансляція та 

комунікація національного колективного підсвідомого. 

Етнопсихолінгвістіка та етнокультурологія у контексті 

розвитку етноекології. 

Етнопсихолінгвістіка та етнокультурологія у контексті 

розвитку футурології. 

Екологічна культура: теорія і практика. 

Питання синтезу фізичної картини світу у філософії науки ХХ-

ХХІ сторіччя. 

Філософське підґрунтя розвитку поняття «еколого-

інформаційне суспільство». 

Критичний аналіз моделей постіндустріального суспільства як 

генеральної футурологічної стратегії у сучасних дослідженнях. 

Гібридні війни: їх стратегії та наслідки у полі екологічних 

досліджень 

Гібридні війни: їх стратегії та наслідки у полі футурологічних 

досліджень. 

Екологічна освіта як проект майбутнього. 

Соціально-субстанційна природа людини в умовах сучасного 

техногенного суспільства 

Ретрофутурологія та звернення до забутих проектів як пошук 

альтернативних джерел існування людства. 

Дослідження дискурсу майбутнього у сучасному 

Реферат потрібно 

виконати на 8 тижні 

навчання 



 15 

26 

 

27 

 

28. 

 

30. 

 

полікультурному просторі. 

Значення повороту до розгляду та моделювання у просторі 

концепту Бердяєвської моделі «Неосередньовіччя» 

 Значення праць С. Лема при дослідженні фантастики та 

футурології. 

Взаємозалежність прогнозування та футурологічних дослідів 

та проектів. 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Лекція – інформативно-доказовий виклад великого за обсягом, складного за 

логічною побудовою навчального матеріалу. 

Метод лекції передбачає ознайомлення аспірантів з її планом, що допомагає 

стежити за послідовністю викладу матеріалу. Важливо навчити аспірантів 

конспектувати зміст лекції, виділяючи в ній головне. Це розвиває пам'ять, 

сприйняття, волю, вміння слухати, увагу, культуру мови. 

При проведенні лекційних занять методи готових знань (коли аспіранти 

пасивно сприймають подану викладачем інформацію, запам'ятовують, а в разі 

необхідності відтворюють її) поєднуються з дослідницьким методом (який 

передбачає активну самостійну роботу аспірантів при засвоєнні знань: аналіз 

явищ, формулювання проблеми, висунення і перевірка гіпотез, самостійне 

формулювання висновків). 

На початковому етапі вивчення нової інформації на лекціях переважає 

пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) метод, при якому 

викладач організує сприймання та усвідомлення аспірантами інформації, а учні 

здійснюють сприймання, осмислення і запам'ятовування її.  

На певному етапі, коли викладач відчуває готовність аспірантів до інших 

методів навчально-пізнавальної діяльності, використовуються більш 

прогресивні методи: 

– репродуктивний: викладач дає завдання, у процесі виконання якого 

аспіранти здобувають уміння застосовувати знання за зразком; 

– проблемного виконання: викладач формулює проблему і вирішує її, 

аспіранти стежать за ходом творчого пошуку (аспірантам подається 

своєрідний еталон творчого мислення); 

– частково-пошуковий (евристичний): викладач формулює проблему, 

поетапне вирішення якої здійснюють аспіранти під його керівництвом 

(при цьому відбувається поєднання репродуктивної та творчої діяльності 

аспірантів); 

– дослідницький: викладач ставить перед аспірантами проблему, і аспіранти 

вирішують її самостійно, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, підбираючи для 

цього необхідні джерела інформації. 

У викладанні лекційного матеріалу переважає пояснювальний метод, при 

якому викладач не тільки повідомляє певні факти, але й пояснює їх, 

домагаючись осмислення, засвоєння аспірантами. 

При наявності наочного матеріалу за темою лекції (відеофільми, презентації, 

зразки виробів, лабораторні дослідницькі установки) використовується 

інструктивно-практичний метод викладання, при якому викладач інструктує 

учнів не тільки словесними, але й наочними або практичними способами, як 

виконувати певні практичні дії. 

На відміну від лекційних занять, виконання індивідуального завдання 

потребує від аспіранта дещо інших навичок, тому для нього використовується 

спонукальний метод навчання, коли викладач ставить перед аспірантами 

проблемні питання і завдання, організовуючи їх самостійну діяльність. 

Аспіранти при цьому, у свою чергу, самостійно здобувають і засвоюють нові 

знання в основному без допомоги викладача. 
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МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, проведення 

контрольної роботи, виконання індивідуального завдання.  

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної 

роботи аспіранта, проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, виступу на 

заняттях; 

- з індивідуальних завдань – шляхом оцінювання реферату та виступу на 

аспірантській конференції за обраною темою. 

Семестровий контроль проводиться у формі іспиту (з оцінкою за 100-

бальною шкалою) в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною 

програмою та у терміни, встановлені навчальним планом та графіком 

навчального процесу. 

Семестровий контроль проводиться в усній формі за контрольними 

завданнями або шляхом тестування з використанням технічних засобів.  

Результати поточного контролю (поточна успішність) можуть 

враховуватись як допоміжна інформація для виставлення підсумкової оцінки. 

 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ АСПІРАНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності аспіранта 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Тема 1  Тема 20 Індивідуальне завдання 

100 4 * 4 20 

* з кожної теми лекції яких передбачено 20, аспірант отримує максимально 4 

бали 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  

82 … 89 B добре 

74 … 81 C 

64 … 73 D задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 … 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані) 

1) навчальна програма, 

2) робоча навчальна програма  

3) плани семінарських занять 

4) екзаменаційні питання 

5) бібліотечний фонд університету і кафедри 

6) електронні версії навчальної і наукової літератури 

 

 

Складові навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни розташовані на сайті: 

http://web.kpi.kharkov.ua/philosophy/materiali-dlya-pidgotovki-aspirantiv-usih-

spetsialnostej-z-kursu-svitoglyadni-ta-sotsiokulturni-osnovi-naukovo-tehnichnoyi-

diyalnosti/  

 

 

http://web.kpi.kharkov.ua/philosophy/materiali-dlya-pidgotovki-aspirantiv-usih-spetsialnostej-z-kursu-svitoglyadni-ta-sotsiokulturni-osnovi-naukovo-tehnichnoyi-diyalnosti/
http://web.kpi.kharkov.ua/philosophy/materiali-dlya-pidgotovki-aspirantiv-usih-spetsialnostej-z-kursu-svitoglyadni-ta-sotsiokulturni-osnovi-naukovo-tehnichnoyi-diyalnosti/
http://web.kpi.kharkov.ua/philosophy/materiali-dlya-pidgotovki-aspirantiv-usih-spetsialnostej-z-kursu-svitoglyadni-ta-sotsiokulturni-osnovi-naukovo-tehnichnoyi-diyalnosti/
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