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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 дані про 

теоретичну і практичну філософію; про специфіку соціально-філософських та 
філософсько-історичних проблем у їхньому стосунку до науки, релігії, 
мистецтва як форм духовного життя людства; про засади критичного 
осмислення філософських концепцій та про основні варіанти розв’язання 
філософських проблем; про сутність й типи наукової раціональності; про 
загальну структуру світогляду та теоретичної і практичної діяльності людини 
з метою подальшого засвоєння критеріїв для експертних оцінок та способів їх 
фахового використання у різних сферах соціальної практики. 

2. Вміти здійснювати аналітичну роботу; збирати та інтерпретувати наукову 
інформацію, обробляючи основну 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 стосовно 
ключових філософських проблем, обираючи обґрунтоване рішення; визначати 
загальні риси 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 елементарними навичками розв’язувати задачі та практичні 
проблеми у процесі навчання; опрацьовувати 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, 
реферати, бібліографії) щодо тематики теоретичної та практичної філософії; 
належним чином представляти результати проведених досліджень; 
здійснювати комунікацію в професійному середовищі. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна Методика викладання 
філософських дисциплін належить до переліку дисциплін вибору ВНЗ (факультету) та 
викладається у 8 і 9 семестрі бакалаврату обсягом 2 кредити..  

При вивченні цієї дисципліни розглядаються теоретико-методологічні та 
ціннісно-світоглядні основи викладання філософських дисциплін у сучасному 
університеті. Здійснюється 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. 

 



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. 

 

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 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

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

Лекція, 

самостійна робота 

Письмова 

контрольна 

робота 

7 

1

1.2 
основну проблематику 
викладання філософії у вищій 
школі та критично її 
осмислювати; 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

екзаменаційна 

робота 

7 

1

1.3 
принципи пізнання, 
методології теоретичного та 
практичного опанування 
проблематикою викладання 
філософії у вищій школі; 

Лекція, 

самостійна робота 

Письмова 

контрольна 

робота 

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 

7 

1

1.5 
новітні типології сучасних 
концепцій викладання 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

письмова 

контрольна 

6 



філософії у вищій школі; робота 

1

1.6 
особливості нової 
концептуалізації 
філософського знання 
засобами викладання філософії 
у вищій школі. 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді,  

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

6 

 Вміти:    

2

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

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

5 

2

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

Семінар, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

пояснення до  

конспекту 

першоджерел 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

5 

2

2.3 
пояснювати плюралістичність 
сучасних концепцій 
викладання філософії у вищій 
школі; 

Семінар, 

Самостійна робота 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій, 

письмова 

контрольна 

робота 

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, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

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, 

дискусії, текст 

рекомендацій 

5 

2

2.6 
здійснювати експертну оцінку 
конкретних проблемних 
навчальних ситуацій з позицій 
сучасних концепцій 
викладання філософії у вищій 
школі. 

Самостійна 

робота 

Текст 

рекомендацій 

5 

 комунікація:    

3демонструвати здатність до Семінари, Усні доповіді, 4 



3.1 вільної комунікації мовою 
навчання; 

самостійна робота текст 

рекомендацій 

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, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

4 

2

3.3 
презентувати результати 
проведених крос-культурних 
досліджень та здійсненої 
самостійної роботи у вигляді 
доповідей, повідомлень, есе, 
презентацій, конспектів; 

Семінари Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

4 

3

3.4 
брати участь у фахових 
дискусіях в процесі аудиторної 
роботи; 

Семінари 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 Дискусії 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, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

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, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

5 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання  

                                       Результати навчання дисципліни  
Програмні результати навчання 

1
.1 

1
.2 

2
.1 

4
.1 

4
.2 

  +    

   +   

   +   

 



7. Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття проводяться у 
вигляді лекцій, семінарів. Завершується дисципліна заліком.  

Перша частина курсу присвячена дослідженню становлення сучасної парадигми 
викладання філософії у вищій школі та методичним особливостям проведення 
основних типів навчальних занять з філософії в університеті та для основних категорій 
студентів. 

Друга частина курсу присвячена дослідженню основних методичних вимог до різних 
форм контролю за результатами навчання філософії у вищій школі, основам 
методичної роботи за умов дистанційного, заочного навчання. Також розглянуто 
методичні засади викладання філософії для людей з особливими потребами, методичні 
основи викладання філософії як складової громадянської освіти, а також етичні основи 
викладання філософії. 
 

8. Схема формування оцінки: 

8.1 Форми оцінювання студентів 

8.1 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.  

Критерії оцінювання: 

Критерії оцінювання: 

1. Усна відповідь:  

8-3 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 

 
2. Доповнення / дискусія:  

4-1 бал – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює 

обговорення теми,  

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

6-5 балів – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями 

4-0 балів – студент законспектував текст без достатніх цитувань та пояснень 

4. Самостійна індивідуальна робота у формі філософського есе:  
6-5 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, достовірність, незаангажованість проведеного 

дослідження / письмової роботи 



4-0 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 та достовірність 

проведеного дослідження / письмової роботи.  Допускаються несуттєві 

неточності та фрагментарність викладу 

5. Створення таблиці ключових понять 

6-5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

коректно підбирає ключові поняття до теми, використовує фахові 

словники, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

проведеного дослідження / письмової роботи 

4-0 балів – студент 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 

6. Складання бібліографії до обраної теми 

6-5 балів – 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 

4-0 балів – студент 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 

7. Самостійна робота, 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 

8. Підсумкова контрольна робота у вигляді тестування:  

20-18 балів – студент допускає не більше 20% помилок у тестовій роботі 

17-15 балів – студент допускає не більше 40% помилок у тестовій роботі 

14-12 балів – студент допускає не більше 60% помилок у тестовій роботі 



11-0 балів – студент допускає понад 60% помилок у тестовій роботі 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт 

 

8.2 Організація оцінювання:  
b – це кількість балів за виконаний вид роботи; n – це кількість разів для 
виконання (значення b та n залежать від конкретного розподілу годин кредитів 
на даний курс); ∑ - це сума балів за вид роботи. 

 
Види робіт Семестрова кількість балів 

Min b 48 (балів) Max b 80 (балів) 

b ×n ∑ b ×n ∑ 

Семінар Усна відповідь1  

протягом семестру 

2 1 2 8 1 8 

Доповнення  

протягом семестру 

0 1 0 4 1 4 

Конспекти 

першоджерел 

Перелік текстів*: 

1) Гегель Г.В.Ф. О 

преподавании  философии в 

университетах; 

2) Шнайдер У. Преподавание 

философии в немецких 

университетах в ХІХ веке; 

* можливі й інші теми 

на початку семестру 

4 2 8 6 2 12 

Самостійна 

індивідуальна 

робота 

Філософське есе з переліку 

тем (1-е – з перших 4-х тем; 

2-е – других 4-х тем): 

1) Викладання філософії як 

засіб формування 

критичного мислення; 

2) Викладання філософії як 

засіб формування світоглядних і 

громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей; 

3) Викладання філософії як 

засіб формування морально-

етичних цінностей; 

4) Специфіка викладання 

філософії в одній із країн 

Євросоюзу; 

4 2 8 6 2 12 

                                                           
 

 



5) Особливості академічної 

комунікації;  

6) Переваги і недоліки 

дистанційного навчання; 

* можливі й інші теми 

протягом 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 

протягом семестру 

4 1 8 6 2 12 

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 

протягом семестру 

4 1 8 6 2 12 

 Методична розробка до 
лекції (тема узгоджується 
індивідуально) 

14 1 14 20 1 20 

Підсумкова 

контрольна 

робота/залік 

 12 1 12 20 1 20 

 у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі 

питання відпрацьовуються у письмовій формі.  

 
При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість 

балів 
ПКР (підсумкова контрольна 

робота) / залік 
Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 48 12 60 
Максимум 80  20  100 
 
 



7.3. Шкала відповідності: 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
 
 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійн
а робота 

1 

Тема 1. Ціннісні за світоглядні завдання 
викладання філософії як навчальної 
дисципліни. Специфіка викладання 
філософії у ВНЗ. Стандарти викладання 
філософії у країнах-учасницях Болонського 
процесу 

2  3 

2 
Тема 2. Специфіка викладання філософії для 
філософських, гуманітарних та 
негуманітарних спеціальностей.  

2  3 

3 

Тема 3. Особливості підготовки до 
установчої, поточних та підсумкової 
лекційних занять з філософії. Контроль за 
отриманням знань. 

2  4 

4 

Тема 4. Особливості підготовки до 
практичних занять з філософії. Організація 
самостійної роботи з філософії. Віртуальне 
освітнє середовище 

2  4 

5 

Тема 5. Етика роботи викладача з філософії. 
Елементи громадянської освіти на заняттях 
з філософії. Філософія у системі навчання 
впродовж усього життя 

1 2 4 

15 

Конспекти першоджерел 
  

Min  - 6 

Max - 10 

16 

Індивідуальна самостійна робота 

  
  

Min  - 3 

Max - 4 

17 

Підсумкова  контрольна  робота  
1  

Min  - 6 

Max -10 

 ВСЬОГО 10 2 20 

Загальний обсяг  – 32 год., в тому числі: 
Лекцій   – 10 год. 
Семінари   – 2 год. 
Самостійна робота  – 20 год. 



ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ: 
1. Ціннісні за світоглядні завдання викладання філософії як навчальної дисципліни 
2. Історія становлення сучасного стану викладання філософії у вищій школі 
3. Стандарти викладання філософії у країнах-учасницях Болонського процесу 
4. Специфіка викладання філософії у ВНЗ.  
5. Викладання філософії поза університетом. 
6. Філософські громадські організації та інші форми неакадемічної філософії 
7. Специфіка викладання філософії для філософських спеціальностей 
8. Специфіка викладання філософії для гуманітарних спеціальностей 
9. Специфіка викладання філософії для негуманітарних (природничих, технічних) 
спеціальностей 
10. Особливості підготовки до установчої, поточних та підсумкової лекційних занять 
з філософії 
11. Організація поточного та підсумкового контролю. Підготовка тестових завдань з 
філософії. 
12. Рейтингова система оцінювання 
13. Особливості підготовки до практичних занять з філософії (Семінари, колоквіуми, 
диспути та інші пошукові види занять з філософії) 
14. Організація самостійної роботи з філософії 
15. Специфіка заочної та дистанційної форм викладання філософії. Віртуальне 
освітнє середовище 
16. Специфіка викладання філософії для людей з особливими потребами. 
17. Етика роботи викладача з філософії 
18. Елементи громадянської освіти на заняттях з філософії. 
19. Специфіка викладання філософії у країнах з різними політичними режимами 
20. Філософія у системі навчання впродовж усього життя 
21. Мета та завдання філософії за Е. Кантом 
22. Мета та завдання філософії за Г.В.Ф. Геґелем 
23. Філософія та історія філософії (Е. Кант) 
24. Філософія та історія філософії (Р. Рорті) 
25. Особливості викладання філософії в університеті ХІХ ст. 
26. Поняття освіти (Гадамер) 
27. Освітнє знання, знання уміння (Шелер) 
28. Філософія та Свобода (Е.Кант) 
29. Філософія та Свобода (Г.В.Ф. Геґель) 
30. Метафізика як «передфізика» 
31. Стосунок раціональної та історичної реконструкції (Р. Рорті) 
32. Дискусія та конкуренція у філософії (Р. Рорті) 
33. Філософсько-антропологічні засади педагогіки (Е. Штайн) 
34. Викладач та його світ (Дж. Дьюї) 
35. Засади навчання думати (Дж. Дьюї) 
36. Герменевтика культури. Історія та традиція. 
37. Стосунок теоретичного та практичного 
38. Філософія як запитування про умови можливості (Т. Ренч, О. Больнов) 
39. Філософія та наука (Т. Ренч) 
40. Дискусія у філософії (Ж. Делез) 

 

 

 



РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Основна:  
1. Гадамер Х.-Г. Образование, Способность суждения. – С. 27-32, С. 38-40. // Гадамер 

Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. герменевтики: Пер. с нем./ Общ. ред. и вступ. 
ст. Б. Н. Бессонова.— М.: Прогресс, 1988.-704 с 

2. Гегель Г.В.Ф. О преподавании  философии в университетах // 
http://referati.me/fundamentalnaya-filosofiya/gvf-gegel-prepodavanii-filosofii.html 

3. Делёз Ж. Что такое философия? / Ж. Делёз, Ф. Гваттари С. 25-80. 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Delez/index.php 

4. Дьюи Дж. Демократия и образование / Реконструкция в философии. Проблемы 
человека. – М.: 2003. – 494 с., С. 149-224. 

5. Кант И. Понятие философии вообще // http://referati.me/fundamentalnaya-
filosofiya/kant-ponyatie-filosofii.html 

6. Ренч, Т. Конституція моральності. Трансцендентальна антропологія і практична 
філософія. – Київ, 2010. – 347 с.  

7. Рорти Р. Историография философии: четыре жанра // 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/Ror_IstFil.php  

8. Шелер М. Формы знания и образование / Макс Шелер избранные произведения. 
М.: «Гнозис», 1994. – С. 15-57. 

9. Карл Ясперс. Тезисы к вопросу об обновлении высшей школы / Историко-
философский ежегодник. М.: «Наука», 1994. – С. 307-327.  
 
 

Додаткова: 
10. Кант И. Ответ на вопрос: Что такое просвещение? // 

http://referati.me/fundamentalnaya-filosofiya/kant-otvet-vopros-chto-takoe.html 
11. Гегель Г.В.Ф. О преподавании  философии в гимназиях // 

http://referati.me/fundamentalnaya-filosofiya/gvf-gegel-prepodavanii-
filosofii12639.html 

12. Шнайдер У. Преподавание философии в немецких университетах в ХІХ веке // 
http://www.ruthenia.ru/logos/number/43/03.pdf 

13. Хайдеггер М. Что такое метафизика // http://epistema.narod.ru/heidegger1.htm 
14. Больнов, О.Ф. Філософська антропологія та її методичні принципи. Сучасна 

зарубіжна філософія. – К., 1996. – С. 96-111 
15. Гуссерль Э. Картезианские размышления. – СПб., 1998, с. 182-283. 
16. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. –  Санкт-Петербург: Ювента, Наука, 

1999, с. 101-258. 
17. Ортега-и-Гассет Х. Две главные метафоры // Восстание масс. / Пер. с исп. – М.: 

ООО "Издательство АСТ", 2003. – С.463-482. 
18. Барт. Р. Нулевая степень письма // Семиотика. Антология /ред. Ю.С. Степанов / 

М. – 2001. – С. 327-371. 
19. Барт. Р. Миф сегодня // Избранные работы. Семиотика. Поэтика //  Можайск. 

1989. С. 72-132. 
20. Sens, сенс, чуття. Європейский словник філософій. Лексикон неперекладностей. 

Т.1, під керівництвом Барбари Кассен. К.: Дух і літера, 2009. – С. 205-206. 
21. Conceptus, поняття. Європейский словник філософій. Лексикон 

неперекладностей. Т.1, під керівництвом Барбари Кассен. К.: Дух і літера, 2009. – 
С. 283-288. 

22. Proposition. Європейский словник філософій. Лексикон неперекладностей. Т.2, 
під керівництвом Барбари Кассен. К.: Дух і літера, 2009. – С. 184-207 

https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiW95nl-bzSAhVGWxQKHUFsDeIQBQgXKAA


23. Дьюи Дж. Проблемы человека и текущее состояние философии / Реконструкция 
в философии. Проблемы человека. – М.: 2003. – 494 с., С. 135-149. 

24. Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления / пер. с англ. Н.М. Никольской; 
под ред. (и с предисл.) Н.Д. Виноградова. — М.: Мир, 1915.- С.202. 

25. Шелер М. Университет и народный университет // ЛОГОС 6 (51) 2005. – С. 60- 97. 
26. Мартин Хайдеггер. Самоутверждение немецкого университета / Историко-

философский ежегодник. М.: «Наука», 1994. – С. 298-307. 
27. Ханс Занер. "Тезисы к вопросу об обновлении высшей школы" (1933) Ясперса 

в  критическом сравнении с ректорской речью Хайдеггера // Историко-
философский ежегодник. М.: «Наука», 1994. – С. 327-342. 

 
 

https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiW95nl-bzSAhVGWxQKHUFsDeIQBQgXKAA
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiW95nl-bzSAhVGWxQKHUFsDeIQBQgXKAA

