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1.2. Мета програмц стаяtувацця
Ознйомлення з сучасними пЬодами до розрлiнrrя бiофiлософii, яка
окреслюс спектр пита]lь, що нйбiльш повно розкривають життя як явище в
усiй йою повнотi, а саме: lцо е життя, як взаемопов'язанi його рiзноманiтнi
аспекти екологiчнi. економiчнi. соцiальнi. полiтичнi, дrховнi: як пiзнати
явище життя в його багатовlтмiрностi i цiлiсностi, як обrрlтrryвати
самоцiннiсть життя i якi праксеологiчвi васлiдки матимуть це пiзнання й
отримане в результатi його знаттrrя. Ознайомленrrя з засадами бiофiлософiТ
набувас особливоТ акDiальностi дu викладачiв соцiаrгьно-поведiнковrтх
дисцитrлiн, оскiльки бiофiлософiя, як сфера знаЕь про бiологiчнi основи
всього (<людськоIо в lподинi>. розгJlядасться як платформа
соцiокультурпого бутгя людини, у тшощинi якого закономiрно перебlъае
освiтнiй процес.

1.3.Хараrстеристика програмп стаяtування
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Особlшrвостi програl{и
cTa)KyBaI{I{ I

Запропонована прогрirма передбачае знйомство з
кJIючови\lи tц/н ктам и проблемного поrrя суlасноТ
бiофiлософii; сприrIе увирiвнеIrню рiзrтих аспектiв
зв'язку бiофiлософiТ з iнпrими соцiально-
rrоведiнковими наукад{и, що е яеобfдним
компонентом форпryзаr+rя у викладаT а цiлiсноТ
картини cBiTy живоi природи i мiсця в нiй людини,
як складноi бiосоцiапьноi системи.
1.4.Викладаняя та оцiнювання

OcBiTHi компоненти Змiстовий модуль 1. CylacHe розумiння
бiофiлософського знаrrня, дiевiсть його висхiдrтих
тцrинципiв i концепцй у бiологiчному й
соцiальному ceHci вiдносно ролi системи освiти й
ocBiTHix технологiй.
Змiстовrrй модуль 2. Проблематика заJцлення
бiофiлософськоi компонеЕти до новоi ocBiTtTboi
концепцii в KoHTeKcTi глобалiзацii освiтньою
пDостору.

особливостi
викJIадання

Лекцii; практичнi заrrятгя; проблемнi кейси;
опрацювання пробпемrптх питань

оцiнювання та
атестацiя

зараховало/не зараховано

1.5. Програмнi компетентпостi
о Здатнiсть аналiзувати й оцirповати досягненЕя бiофiлософського
занIl,I.
о Вмiння застосовувати теоретичнi знання бiофiлософii у процесi
викJIадан}ul соцiально-поведi гrкових д,tсциллiн.
о Пiдготовленiсть до самостiйяого виконаняя конкретютх видiв
дiяльностi, }мiння вирiпryвати типовi професiйнi завдання i оцiнювати

результати cBoci працi, здатнiсть са,rостiйно набувати нових знань i 1MiHb за
професiйним фахом.
о Здатнiсть ефективно дiяти в несгандартнtfi сштуацЬх.

1.б. Очiкуванi результати стаrкувапня
о Аналiзlъати та поясЕювати бiологiчнi явища з позицiй фiлософiil
вмiти знаходиr и бiофiлософську скJlадову в дослiлжуваних соцiа,тьн toc

процесах. звarкzlю.rи на складну бiосоцiальну природу людини.
о Здiйснювати пошук сучасню( наукових дослiджень в гаlryзi

бiофiлософii для ефективного вирiшенrrя професiйних завдаrrь.

о Застосовувати механiзми розширеннJI реа:liзацiйного дiапазону
прод}ктивних мож;rивостей сryдентiв (pHiB) - так зваrrий <<людсьrс-rй

капiта,п>, що е необхiдним для ефективноТ реа,riзацii ocBiTHix завдань.

1.7. Ресурсне забезпечеппя реалiзацii програми
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