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Основи філософії

(для бакалаврів)



 Курс зроблено до програми, що затверджена 
кафедрою;

 Завдання програми:

 формування світогляду;

 орієнтування на загальнолюдські цінності;

 знайомство з науково-філософським 
інструментарієм;

 автодидактика тощо.



Технологія розробки курсу

 Рекомендації проф. Кухаренко В.М.

 Когнітивно-психологічні розробки до д/к;

 Біхевіоризм (алгоритми, завдання тощо), конструктивізм 
(прийняття рішень, комунікативність тощо), коннективізм 
(персональне управління знань та ін.);

 Цикл Колба; Виготський, Піаже, Ельконін, Давидов, Леонтьєв, 
Щедровицький та ін.;

 Сократ, Платон, Аристотель – засновники освітянського 
європейського процесу;

 Головне в освіті – це спілкування, діалог, де присутні елементи 
аналізу та синтезу, критичного ставлення до думок, орієнтир на 
головні цінності – людина та істинні знання.



Організація елементів курсу

 Мета, програма, інформація та дизайн;

 Зацікавленість та відпрацювання рефлексії;

 Перехід від простого до складного. Як подавати 
складне?

 Засвоєння інформації, аналітика, критицизм, оцінка 
тощо;

 Спілкування;

 Чи потрібні тести як завершальний контроль?

 Оцінювання та його критерії;

 Як курс буде працювати?



Структура курсу

 Головна сторінка:

 Нульовий тиждень;

 Форуми (форум знайомств, форум взаємодопомоги, форум 
обговорення);

 Курс: особливості курсу (програма, вступ до курсу, інформація 
про курс, рекомендації роботи з курсом, предмет, мета курсу, 
презентація курсу; данні про автора, новини сьогодення); 

 Теорія: література, декілька відео, глосарій, цікаве.

 Вісім тем;

 Є декілька блоків: пошук по форумам, це цікаве, останні новини, 
події, що чекають  на нас тощо.





Теми

 Вся структура тем уніфікована: є мета, план, 
лекційний матеріал, завдання, форуми, питання.

 Кожна тема супроводжується картинкою, яка несе в 
собі інформацію про одну з головних подій періоду. 

 Картинка супроводжується текстом-інформацією.

 Далі розташовується мета заняття.

 Наприклад,







Теорія

 Теорія подається на 2 сторінках. До них 
додається 2 – 4 відео, обсяг яких 9-14 
хвилин.

 В самому тексті присутні 2 питання, які 
розривають загальний текст і дають 
можливість імітувати “діалог” з самим 
собою.

 Наприкінці тексту - літературні джерела 
(1-3).





Завдання

 Завдань від 5 до 7. Починаються з простого 
(наприклад, знайдіть афоризми). Потім 
таблиці, невеличкі завдання з обробки 
інформації. Отже, усе просто. 

 Раптом несподівано з’являється одне з 
складних: порівняти, проаналізувати й т. і. 
Або напишіть поняття, які обговорюють 
філософи та науковці цього періоду. Це 
складнощі високого рівня. 

 Але вже наступне завдання знов подається у 
вигляді простого тестування (наприклад, 
вибір з двох варіантів вірної відповіді).



Форуми

 Як створити атмосферу пошуку і комунікації, критицизму та 
обговорення?

 Творчий форум – це можливість бачити роботу кожного. 

 У перших форумах знайомимо студента з роботою 
дослідницького характеру.

 Наприклад,…….

 А далі вже складніше: мова вже йде про роман У. Еко “І’мя 
рози”.

 У форумах є умови для порівняння, обговорення, самооцінки, 
аналізу Себе та Іншого, вміння ставити запитання, вихід на 
критику, орієнтир на загальнолюдські цінності.

 І головне - постановка проблем. 

 Форум для обговорення. Невеличкі уривки з текстів 
(першоджерела). Пропонується висловити свою позицію, дати 
відповіді на проблемні питання тощо.







Оцінювання

 Система оцінювання присутня в нульовому тижні.  
Оцінюю за загальною кількістю балів. Є прості види 
завдань, які оцінюються невеличкою кількістю балів. 
Тобто  попередні форми завдань демонструють нам 
прості форми отримання знань. 

 Є форуми, які дають можливість працювати в режимі 
діалогу, співбесіди з використанням елементів гри, 
пошуку у кіберпросторі. Оцінка участі в них значно 
зростає (від 10 до 15 балів).

 Нарешті завершуються усі теми питаннями. Їх від 2 
до 3. Це класична схема опитування: питання -
відповідь. Кожна відповідь отримує велику кількість 
балів (від 10 до 15).



Випробування курсу

 Оцінка з боку студента. 

 Пропонуватиму дві позиції, а саме:

 Оцінка курсу з боку студента як об’єкта 
навчання й як суб’єкта навчання.

 Запропоную обговорення цих двох 
позицій з метою покращити й 
удосконалити курс.

 Моя особиста оцінка курсу. 



Вдячності

 Проф. Кухаренку В.М.

 Каріжській В.В, інженеру кафедри.

 Кафедрі.



Особливі вдячності

 Тьютору Рибалко 
Олені Володимирівні

 Студентам та 
аспірантам


