
Харківський кооперативний торгово-економічний коледж 

Циклова комісія гуманітарних дисциплін 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник директора з навчальної роботи 

________________ В.П. Азовська 

«31» серпня 2017 року 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

 

 

Дисципліна Основи філософських знань 

Галузь знань 24 Сфера обслуговування  

Спеціальність 242 Туризм  

Відділення Підприємництва та туризму 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2017 



Робоча програма дисципліни Основи філософських знань для студентів галузі 

знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 242 Туризм. 

 

Робоча програма складена на підставі навчальної програми дисципліни «Основи 

філософських знань», затвердженої НМЦ «Укоопосвіта»  2003 р. 

 

Розробник: 

Коструб І.П.., викладач, спеціаліст І категорії 

 

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії гуманітарних 

дисциплін  

 

Протокол від «31» серпня  2017 року,  № 1 

 

Голова циклової комісії гуманітарних дисциплін 

                         (О.В.Неонета) 

31 серпня 2017 року 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів: 1,5 

Галузь знань 

24  Сфера 

обслуговування 

Нормативна 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 
 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

45 год. 

5-й - 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 1,3 год. 

самостійної роботи 

студента – 1,6 год. 

Освітньо –

кваліфікаційний 

рівень: 

 

Молодший спеціаліст 

14 год. - 

Практичні, семінарські 

6 год. - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

25 год. - 

Індивідуальні завдання 

Вид контролю - залік 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загальної 

кількості годин: 

для денної форми навчання – 0,44. 



 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формування у студентів системи знань з філософії та релігії як 

світогляду людини, вивчення суб’єктно-об’єктних відносин між світом і людиною, 

розширення світогляду студентів. 

Завдання: формування у студентів філософського наукового світогляду, що 

має ґрунтуватися на загальному уявленні про світ, усвідомлення принципів буття, 

закономірностей розвитку природи і суспільства. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: 

− відмінність світоглядної природи філософського знання від релігійного, 

наукового, художнього; 

− основні галузі філософського знання (онтологію, гносеологію, логіку, етику, 

естетику, соціальну філософію, історію філософії, філософську 

антропологію, основи релігієзнавства тощо); 

− основні форми і принципи буття, сутність діалектики; шляхи пізнання світу; 

− закономірності розвитку природи і суспільства; 

− властивості процесу мислення людини; 

− поняття релігії; 

− основні релігії світу; 

вміти: 

− використовуючи типологізовані, формалізовані результати спостережень за 

допомогою методологічних принципів формалізації, надання критеріїв 

оцінювання, подавати результати спостережень у визначеній знаковій 

системі, накопичувати необхідний для структурування обсяг розрізненого 

інформаційного матеріалу; 

− на основі аналізу розрізненого інформаційного матеріалу за допомогою 

методологічних принципів розподілу та класифікації структурувати 

інформацію, виявляти зв’язки між елементами інформаційного матеріалу; 

− на основі результатів порівняльного аналізу визначеної системи з існуючими 

моделями систем установлювати її тим та характеристики, відповідність меті 

діяльності, самостійно синтезувати схему функціонування оптимальної 

системи, встановлювати зв’язки між елементами оптимальної системи; 

− використовуючи теоретично визначені правила функціонування системи, за 

певними методиками розробляти практичні рекомендації щодо безпечної та 

ефективної діяльності, здійснювати самостійну діяльність, встановлювати 

ступінь істинності теоретично визначених правил; 

− на основі аналізу релігійної літератури, державних нормативно-правових 

документів, програмних документів релігійних конфесій, використовуючи 

критерії типології релігійних доктрин і течій, визначати форми й типи релігії 

в конкретній державі, тип конкретної релігійної доктрини, релігійної 

конфесії, їх релігійну орієнтацію та місце в державному устрої та 

суспільному житті; 

− визначати наявність і характер впливу релігійної ідеології на владу та 

суспільне життя в конкретній державі, власні релігійні переконання.



 
3. Програма навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Специфіка та структура філософського знання 

Тема 1.1. Людське усвідомлення об’єктивної і суб’єктивної реальності 

Тема 1.2. Моделювання філософських проблем 

Тема 1.3. Типологія філософських систем 

Тема 1.4. Практичний спосіб людського буття 

Тема 1.5. Система філософських категорій 

Тема 1.6. Філософське вчення про розвиток. Закони діалектики 

Тема 1.7. Основний зміст пізнавальної діяльності 

Тема 1.8. Форми і методи наукового пізнання 

Тема 1.9. Мета і цінність людської життєдіяльності 

Тема 1.10. Практичний спосіб людського буття в природному та соціальному 

культурному просторі 

Тема 1.11. Глобальні проблеми сучасності. Соціально-економічні наслідки 

глобалізації 

Розділ 2. Релігієзнавство 

Тема 2.1. Еволюція і типи релігій 

Тема 2.2. Локальні релігії. Світові релігії 

Тема 2.3. Релігійні конфесії та напрямки 

Тема 2.4. Соціальні інститути та спільноти 

Тема 2.5. Спрямованість особистості 



 

4. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

 

 

Назви  

змістовних модулів і тем 

Кількість годин 
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Розділ 1. Специфіка та структура 

філософського знання 31 10 - 4 - 17 - - - - - - 

Тема 1.1.Людське усвідомлення 

об’єктивної і суб’єктивної реальності 3 2 - - - 1 - - - - - - 

Тема 1.2. Моделювання філософських 

проблем 4 2 - - - 2 - - - - - - 

Тема 1.3. Типологія філософських 

систем 3 - - 2 - 1 - - - - - - 

Тема 1.4. Практичний спосіб 

людського буття 2 1 - - - 1 - - - - - - 

Тема 1.5. Система філософських 

категорій 2 1 - - - 1 - - - - - - 

Тема 1.6. Філософське вчення про 

розвиток. Закони діалектики 3 - - 2 - 1 - - - - - - 

Тема 1.7. Основний зміст пізнавальної 

діяльності 2 1 - - - 1 - - - - - - 

Тема 1.8. Форми і методи наукового 

пізнання 3 1 - - - 2 - - - - - - 

Тема 1.9. Мета і цінність людської 

життєдіяльності 4 2 - - - 2 - - - - - - 

Тема 1.10. Практичний спосіб 

людського буття в природному та 

соціальному культурному просторі 3 - - - - 3 - - - - - - 

Тема1. 11. Глобальні проблеми 

сучасності. Соціально-економічні 

наслідки глобалізації 2 - - - - 2 - - - - - - 

 

Розділ 2. Релігієзнавство 14 4 - 2 - 8 - - - - - - 

 

Тема 2.1. Еволюція і типи релігій 2 1 - - - 1 - - - - - - 

Тема 2.2. Локальні релігії. Світові 

релігії 3 1 - - - 2 - - - - - - 

Тема 2.3. Релігійні конфесії та 

напрями 5 2 - 1 - 2 - - - - - - 

Тема 2.4. Соціальні інститути та 

спільноти 2 - - - - 2 - - - - - - 

 

Тема 2.5. Спрямованість особистості 2 - - 1 - 1 - - - - - - 

 

Усього годин 45 14 - 6 - 25 - - - - - - 

 



 

 
5. Теми лекційних занять 

№  

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  1 Розділ 1. Специфіка та структура філософського знання 

Тема 1.1. Людське усвідомлення об’єктивної і суб’єктивної реальності.  

Тема лекції 1. Людське усвідомлення об’єктивної і суб’єктивної 

реальності. 

План 

1. Предмет, структура і основні функції філософії. 

2. Специфіка філософського знання. 

3. Світогляд як духовно-практичний феномен. Історичні типи світогляду 

(міфологія, релігія, філософія). 

4. Свідомість та самосвідомість. 

2 

2.  2 Розділ 1. Специфіка та структура філософського знання 

Тема 1.2. Моделювання філософських проблем. 

Тема лекції 2. Моделювання філософських проблем. 

План 

1. Історико-філософський процес. Філософські школи Стародавнього 

Сходу (конфуціанство, даосизм, індійська філософія). 

2. Антична філософія. 

3. Особливості середньовічної філософії та філософські ідеї епохи 

Відродження. 

4. Філософія Нового часу та епохи Просвітництва. 

5. Класична німецька філософія. 

2 

3.  4 Розділ 1. Специфіка та структура філософського знання 

Теми 1.4-1.5. Практичний спосіб людського буття. Система 

філософських категорій. 

Тема лекції 4. Практичний спосіб людського буття. Система 

філософських категорій. 

План 

1. Філософський зміст проблеми буття. 

2. Діяльність і практика. 

3. Світ як всеохоплююча реальність. Категорії «матерія», «рух», 

«простір» і «час». 

4. Сучасна наукова картина світу (синергетика). 

2 

4.  6 Розділ 1. Специфіка та структура філософського знання 

Теми 1.7-1.8. Основний зміст пізнавальної діяльності. Форми і методи 

наукового пізнання. 

Тема лекції 6. Основний зміст пізнавальної діяльності. Форми і методи 

наукового пізнання. 

План 

1. Проблема пізнання у філософії. 

2. Сутність і структура пізнавального процесу. 

3. Проблема істини у філософії. 

4. Емпіричний та теоретичний рівні пізнання. 

5. Форми і методи наукового пізнання. 

2 

5.  7 Розділ 1. Специфіка та структура філософського знання 

Тема 1.9. Мета і цінність людської життєдіяльності. 

Тема лекції 7. Мета і цінність людської життєдіяльності. 

2 



План 

1. Основоположні принципи філософської антропології. 

2. Філософські концепції людини. 

3.  Мова і спілкування. 

4. Людська життєдіяльність. 

6.  8 Розділ 2. Релігієзнавство 

Теми 2.1-2.2. Еволюція і типи релігій. Локальні релігії. Світові релігії. 

Тема лекції 8. Розмаїття релігій світу. 

План 

1. Предмет релігієзнавства. Релігія як предмет філософського 

осмислення. 

2. Первісні вірування (анімізм, фетишизм, тотемізм, магія). 

3. Локальні релігії світу (індуїзм, іудаїзм). 

 4. Основні положення світових релігій (буддизм, християнство, іслам). 

2 

7.  9 Розділ 2. Релігієзнавство 

Тема 2.3. Релігійні конфесії та напрями 

Тема лекції 9. Релігійні конфесії та напрями. 

План 

1. Поділ християнської церкви на православну та католицьку. 

Особливості віровчення, культу та структури. 

2. Поява протестантизму, розмаїття його форм. 

3. Напрями та релігійні течії ісламу. 

4. Релігія і церква в сучасній Україні. 

2 

 Разом  14 

 

6. Теми практичних занять – програмою не передбачено 

 

7. Самостійна робота 

 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Розділ 1. Специфіка та структура філософського знання 

Тема 1.1. Людське усвідомлення об’єктивної і суб’єктивної реальності. 

1.Філософія як теоретична основа світогляду. Світогляд як духовно-практичний 

феномен. Основні структурні елементи, історичні типи світогляду (міфологія, 

релігія, філософія). 

2.Теоретичні підсумки і практичні результати матеріалістичної та ідеалістичної 

розробки проблеми свідомості. 

1 

2.  Розділ 1. Специфіка та структура філософського знання 

Тема 1.2. Моделювання філософських проблем. 

1. Основний зміст епохи Відродження і його відбиття у філософському 

антропоцентризмі. 

2. Класична німецька філософія. 

2 

3.  Розділ 1. Специфіка та структура філософського знання 

Тема 1.3. Типологія філософських систем. 

1.Проблема звільнення людини і нації у творах мислителів Кирило-Мефодіївського 

братства. 

2.Проблема сутності й існування, відчуження й смерті у філософії 

екзистенціалізму (М. Хайдеггер, А. Камю, Ж-П. Сартр). 

1 

4.  Розділ 1. Специфіка та структура філософського знання 1 



Тема 1.4 Практичний спосіб людського буття 

1. Вимушена, відчужена діяльність, самодіяльність. 

2. Практика й творчість. 

5.  Розділ 1. Специфіка та структура філософського знання 

Тема 1.5 Система філософських категорій 

1.Рух і саморух. 

2.Людська діяльність як особливий спосіб саморуху об’єктивної та суб’єктивної 

реальності. 

1 

6.  Розділ 1. Специфіка та структура філософського знання 

Тема1.6. Філософське вчення про розвиток. Закони діалектики. 

1. Сутність альтернативних концепцій діалектики (метафізика, «негативна» 

діалектика, софістика, еклектика, догматизм, релятивізм). 

1 

7.  Розділ 1. Специфіка та структура філософського знання 

Теми 1.7 Основний зміст пізнавальної діяльності 

1. Проблема істини у філософії. Відносність, об’єктивність і абсолютність 

істини в процесі пізнавальної діяльності. 

2. Сенсуалізм, раціоналізм і практицизм як альтернативні форми науково-

філософського розуміння сутності пізнавального процесу. 

1 

8.  Розділ 1. Специфіка та структура філософського знання 

Тема 1.8. Форми і методи наукового пізнання 

1. Специфіка, рівні, основні принципи і методи наукового пізнання. 

2. Роль досвіду в науковому та позанауковому пізнанні. 

3. Форми наукового пізнання. 

2 

9.  Розділ 1. Специфіка та структура філософського знання 

Тема 1.9. Мета і цінність людської життєдіяльності. 

1.Основоположні принципи філософської антропології. Філософські концепції 

людини. 

2.Соціум як історія людської життєдіяльності. 

3.Мова як феномен життєдіяльності і культури. Спілкування як необхідна 

всезагальна передумова формування й розвитку особистості. 

2 

10.  Розділ 1. Специфіка та структура філософського знання 

Тема 1.10. Практичний спосіб людського буття в природному та соціальному 

культурному просторі. 

1.Людина як суб’єкт і головна дійова особа соціально-культурного простору. 

Людське буття як цілісна єдність природного, соціального та духовного. 

2.Єдність предметно-діяльного формування і саморозвитку людини. Матеріальне 

буття і небуття. 

3.Діяльність людини як всезагальна умова існування соціального. Творення соціуму 

як культури. 

4.Реалізація способу життя людини через діяльність (виробництво, розподіл, 

обмін, споживання). 

3 

11.  Розділ 1. Специфіка та структура філософського знання 

Тема 1.11. Глобальні проблеми сучасності. Соціально-економічні наслідки 

глобалізації. 

1. Науковий погляд на перспективи розвитку людства, можливий аналіз системи 

«людина наука – технологія –суспільство». 

2 

12.  Розділ 2. Релігієзнавство 

Тема 2.1 Еволюція і типи релігій.  

1. Методи і принципи релігієзнавства. 

2. Суспільні функції релігії. 

1 

13.  Розділ 2. Релігієзнавство 2 



Тема 2.2. Локальні релігії. Світові релігії 

1. Буддизм: походження, ідейні джерела, форми, поширення. 

2. Основи християнського віровчення. Становлення християнства як державної 

релігії Римської імперії. 

14.  Розділ 2. Релігієзнавство 

Тема 2.3. Релігійні конфесії та напрями 

1. Особливості мусульманської традиції сприйняття світу і місце людини в ньому. 

2. Розмаїття світових релігійних конфесій у сучасному світі. 

2 

15.  Розділ 2. Релігієзнавство 

Тема 2.4. Соціальні інститути та спільноти.  

1. Свобода совісті та її правове регулювання в Україні. 

2. Державно-церковні відносини в Україні та їх правове забезпечення. 

2 

16.  Розділ 2. Релігієзнавство 

Тема 2.5. Спрямованість особистості. 

1. Релігія як форма онтологічного самовизначення людини. 

2. Атеїстичний екзистенціалізм. 

1 
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8. Теми семінарських занять 

№ з/п № 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  3 Розділ 1. Специфіка та структура філософського знання 

Тема 1.3. Типологія філософських систем.  

Тема семінарського заняття 1. Типологія філософських систем. 

План 

1. Стародавня філософія як колиска майбутніх типів філософії. 

2. Основний зміст епохи Відродження і його відбиття у філософському 

антропоцентризмі. 

3. Класична німецька філософія. 

4. Проблема людини у філософських роздумах Г. С. Сковороди. 

5. Сучасна світова філософія. 

2 

2.  5 Розділ 1. Специфіка та структура філософського знання 

Тема 1.6. Філософське вчення про розвиток. Закони діалектики  

Тема практичного заняття 2. Філософське вчення про розвиток. 

Закони діалектики. 

План 

1. Категорії «кількість», «якість», «властивість», «міра», «стрибок» як 

основні показники конкретизації закону взаємного переходу кількісних 

змін у якісні, що відображають розвиток і рух усього сущого. 

2. Закон заперечення заперечення. 

3. Закон єдності та боротьби протилежностей. 

4. Альтернативні концепції діалектики. 

2  

3.  10 Розділ 2. Релігієзнавство 

Теми 2.3.-2.5. Релігійні конфесії та напрями. Спрямованість 

особистості. 

Тема семінарського заняття 5. Релігійні конфесії та напрями. 

Спрямованість особистості 

План 

1.  Поділ християнської церкви на православну та католицьку. 

2.  Особливості віровчення, культу і структури релігійної організації 

православ’я та католицизму. Розбіжності напрямів.  

3. Розмаїття форм протестантизму. 

4. Історичні форми вільнодумства. Атеїстичний екзистенціалізм. 

2 

 Разом  6 

9. Теми лабораторних занять – програмою не передбачено 
 

10. Індивідуальні завдання 

 
№  

з/п 

Назва теми Форма  

контролю 

1. Розділ 1. Специфіка та структура філософського знання 

Тема 1.10. Практичний спосіб людського буття в природному та соціальному 

культурному просторі. 

Практичний спосіб людського буття в природному та соціальному культурному 

просторі. 

Написання 

реферату 

2. Розділ 1. Специфіка та структура філософського знання 

Тема 1.11. Глобальні проблеми сучасності. Соціально-економічні наслідки 

глобалізації. 

Глобальні проблеми сучасності. Соціально-економічні наслідки глобалізації. 

Написання 

реферату 

3. Розділ 2. Релігієзнавство 

Теми 2.1-2.2. Еволюція і типи релігій. Локальні релігії. Світові релігії. 

Розмаїття релігій світу. 

Написання 

реферату 



 
11. Методи навчання 

 

− словесні (пояснення, лекція, інструктаж, пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний методи, метод проблемного викладання); 

− наочні (ілюстрація – схема, таблиця, портрет; демонстрація – навчальний фільм, 

мультимедійні файли); 

− практичні (самостійна робота на занятті та позааудиторна, підготовка доповіді, 

реферату, виконання практичних завдань, частково-пошуковий, дослідницький 

методи). 

12. Методи контролю 
 

Основними методами контролю знань, умінь та навичок студентів під час вивчення 

курсу «Основи філософських знань»  є:  

− усне опитування; 

− письмова та практична перевірка (ККР, тестові завдання); 

− створення електронних презентацій; 

− виконання творчих проектів. 

Основними видами письмових робіт з навчальної дисципліни «Основи 

філософських знань» є: 

− відповідь на поставлене в підручнику або викладачем запитання; 

− виконання самостійних творчих робіт (есе, створення проектів, підготовка доповідей, 

рефератів тощо); 

− тестування; 

− складання тестових завдань; 

− складання логічних схем, написання конспектів, робота з додатковою науковою, 

критичною та словниково-довідковою літературою та інші види робіт. 

Основними видами усних робіт з навчальної дисципліни «Основи філософських 

знань» є: 

− відповідь на поставлене в підручнику або викладачем запитання; 

− переказ; 

− обговорення дискусійного питання, вислову. 

Основними видами індивідуальної роботи студентів є: 

− підготовка інформаційних повідомлень, доповідей, рефератів за певною темою; 

− опрацювання наукової літератури за певною темою; 

− підготовка та захист проекту (з можливим використанням мультимедійних 

технологій) з метою висвітлення та представлення певного кола проблем, понять, 

явищ. 

13. Методичне забезпечення 

1. Тексти лекцій. 

2. Завдання для семінарських занять. 

3. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації для її виконання. 

4. Тести для перевірки знань студентів. 

5. Роздатковий матеріал. 

6. Засоби діагностики знань студентів. 

7. Критерії оцінювання знань студентів. 

8. Наочні посібники. 



9. Презентаційні матеріали. 

10. Електронний посібник. 

14. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Петрушенко В. Л. Філософія : навчальний посібник / В. Л. Петрушенко. – Львів : 

«Магнолія 2006», 2015. – 506 с. 

2. Основи філософських знань : наочний посібник для студентів кооперативних 

технікумів і колежів / Уклад. : О.В.Коваленко, Л.В.Потапова. – К.: НМЦ 

«Укоопосвіта», 2013. – 82 с. 

3. Данильян О. Г. Філософія : підручник / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань ; Нац. ун-т 

«Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2013. – 431 с. 

4. Історія філософії : підручник / [Ярошовець В. І. та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук, проф. 

В. І. Ярошовця ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Карпат. ун-т ім. Августина 

Волошина. – Ужгород : Патент, 2014. - 839 с. 

5. Петрушенко, В. Л.  Філософія: у 2-х частинах: світова філософія, фундаментальні 

проблеми філософії; релігієзнавство, етика та естетика, логіка : навчальний посібник / 

В. Л. Петрушенко. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 648 с. 

6. Петрушенко, В. Л. Основи філософських знань : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко. – 4-те 

вид., виправ. і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 312 с. 

7. Релігієзнавство : навчальний посібник / В. Л. Петрушенко, О. П. Петрушенко, М. П. 

Скалецький ; ред.: В.Л. Петрушенко, О.П. Петрушенко. – Львів : Новий Світ-2000, 

2014. – 327 с.  

8. Філософія : навч. посіб. для студентів усіх напрямів підгот. / [Тімченко О. П. та ін. ; за 

заг. ред. Тімченка О. П.] ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів : Растр-7, 2015. – 

359 с.  

9. Філософія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Л. В. Губерський та ін. ; за ред. Л. В. 

Губерського]. – Х. : Фоліо, 2013. – 509 с. 

10. Щерба С. П. Філософія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. П. Щерба, О. А. Заглада ; 

за ред. д-ра філос. наук, проф. С. П. Щерби. – Житомир : Полісся, 2012. – 547 с. 

 

Допоміжна: 

1. Глосарій релігієзнавця  / [Балух В. О. та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАПН України В. О. 

Балуха. – Чернівці : Наші книги, 2013. – 279 с. 

2. Докаш В. І. Загальне релігієзнавство : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. І. Докаш. – 2-

ге вид., доопрац., допов. – Чернівці : Наші книги, 2012. – 782 с. 

3. Кислюк К.В. Філософія : навч. посіб. для студентів ВНЗ усіх спец. / К. В. Кислюк. – 3-

тє вид., випр. – Київ : Кондор, 2016. – 229 с. 

4. Кралюк П. М. Історія філософії України : навч. посіб. / Кралюк П. М. ; Нац. ун-т 

«Остроз. акад.». – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2013. – 650 с. 

5. Прибутько П. C. Релігієзнавство : посіб. для підгот. до іспитів / П. С. Прибутько. – 4-те 

вид., стер. – Київ : Паливода А. В. [вид.], 2013. – 157 с. 

6. Розвиток філософської думки в Україні : навч. посіб. / [Ю. М. Вільчинський та ін.] ; за 

ред. проф. Юрія Вільчинського ; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. 

Вадима Гетьмана», Ін-т приклад. та проф. етики. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Київ : 

КНЕУ, 2014. – 327 с. 



7. Рубанець О. М. Філософські проблеми наукового пізнання : навч. посіб. для студентів 

ВНЗ / О. М. Рубанець. – Суми : Університетська книга, 2013. – 228 с. 

8. Філософія : навч.-метод. посіб. / [А. С. Синиця]. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 179 с. 

9. Хрестоматія з історії європейської філософії : навч. посіб. / під заг. ред. В. Л. 

Петрушенка. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 572 с. 

10. Філософія : Хрестоматія (від витоків до сьогодення) : Навч. посіб.  – 2-ге вид., 

стер. / За ред. Л. В. Губерського. – К. : Знання, 2012. – 621 с. 

11. Яроцький П. Л. Релігієзнавство (Сучасні релігійні процеси у світі й Україні) : 

підручник / П. Л. Яроцький ; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України, Від-ня 

релігієзнавства. – К. : Кондор, 2013. – 439 с. 

12. Яртись А. В. Релігієзнавство : відповіді на питання екзаменац. білетів : навч. 

посіб. / А. В. Яртись, А. Ю. Васьків. – К. : Знання, 2012. – 294 с. 

 

 

15. Інформаційні ресурси 

 

1. http://tureligious.com.ua/ – сайт «Філософія і Релігієзнавство». 

2. http://platonanet.org.ua/ – сайт «ПлатонаНет. Философия без границ». 

3. http://filosof.historic.ru/ – сайт «Цифровая библиотека по философии». 

4. http://intencia.ru/ – сайт «Все о философии». 

5. https://sites.google.com/site/viktorovcharenko/filosofia – сайт «Философские 

энциклопедии, словари и справочники». 

6. http://filosofia.ru/ – сайт «Библиотека философии и религии». 

7. http://anthropology.ru/ru/index.html – сайт «Философская антропология». 

8. http://philosophy.ru/edu/ref/kisil/index.html – сайт «Античная философия».  

9. http://www.filosof.com.ua/Biblioteka.htm – Публікації Інституту філософії імені 

Г.С.Сковороди НАН України 

10. http://www.filosof.com.ua – Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України 
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