
НАЗВА, ВИХІДНІ 

ДАНІ 

АНОТАЦІЯ ПОСИЛАННЯ 

 eSSUIR – Інституційний репозитарій  Сумського  

                                                                             державного університету 

2016 рік 

Лебідь Є. О.  Етичні 

проблеми науки і техніки : 

навч. посіб. / Є. О. Лебідь. 

– Суми : Сумський 

державний університет, 

2016. – 184 с. 

 

У навчальному посібнику подано стислий аналіз науки і 

техніки як специфічних царин діяльності у їх історичній 

динаміці на стику філософії науки і техніки, філософської 

антропології та етики. Розглянуто широку проблематику 

взаємовідносин науки і техніки з релігійним, зокрема 

християнським, дискурсом. Особливу увагу приділено 

біоетиці. Посібник містить іменний і предметний 

покажчики, список рекомендованої літератури і додаток. 

 

 

eSSUIR 

2017 рік 

Лебідь А. Є. Концепт 

«істина» в аналітичній 

філософії : монографія / 

А. Є. Лебідь. – Суми : 

Сумський державний 

університет, 2017. – 381 с. 

 

У монографії висвітлюються теоретичні, історичні та 

прикладні аспекти теорій істини в контексті парадигми 

реалізму та парадигми антиреалізму в аналітичній 

філософії. Розглядаються інфляціоністські та 

дефляціоністські інтерпретації поняття істини. 

 

 

eSSUIR 

Мозговий І. П.  

Палеоконтакт : міфи чи 

У книзі на основі аналізу історичних документів (хроніки, 

літописи, життєписи тощо), релігійних та міфологічних 
eSSUIR 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/44687/1/Lebid_technology.PDF
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/64465/1/Lebid_kontsept.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/57798/1/Mozghovyi_paleokontakt.pdf


реальність : монографія / 

І. П. Мозговий. – Суми : 

Cумський державний 

університет, 2017. – 237 с. 

текстів доби Стародавнього світу й Середньовіччя, а також 

вивчення загадкових природних об’єктів і артефактів на 

території різних країн здійснюється спроба дослідження 

“езотеричного” знання, в якому простежуються відгуки про 

міжпланетні контакти в минулому. З’ясовується проблема 

існування паралельних світів як осередків гіпотетичних 

позаземних цивілізацій з їх високим рівнем розвитку 

технологій та феноменологічними здобутками, теоретично 

здатними забезпечити можливість досягнення 

інопланетянами земних теренів. Розкриваються 

філософські, культурологічні й природничонаукові засади 

дослідження питання міжгалактичних зв’язків. 

 

 

Практичні аспекти 

філософії часу : 

монографія / В. О. Артюх, 

О. П. Бойко, А. В. Вертель 

та ін. ; за ред. Є. О. Лебедя. 

– Суми : Сумський 

державний університет, 

2017. – 155 с. 

Час, як і колись, продовжує тримати думку людини в 

напруженні, провокуючи її на спроби відповісти на вічні 

запитання: що таке час?, яка його природа?, як майбутнє 

впливає на сьогодення, а сьогодення – на минуле?, як час 

проявляє себе в різних регіонах реальності?, як 

співвідносяться психіка й час?, що таке вічність?, чому час 

має саме такі властивості, які має?.. Безліч запитань, які 

здатні викликати здивування, а що, як не здивування, дає 

початок філософії? Як і раніше, людина намагається 

створити нові моделі часу чи навіть запропонувати 

остаточну його теорію.  

 

 

eSSUIR 

2018 рік 

Менеджмент 

соціокультурної діяльності 

як напрям наукового та 

 

У підручнику висвітлено дидактичні завдання процесу 

підготовки магістрантів напряму “Менеджмент 

соціокультурної діяльності” виходячи із специфіки галузі, 

 

eSSUIR 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/60223/1/Lebed_aspekty.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/66774/1/Shcherbyna-Yakovleva_sotsiokulturna_diialnist.pdf


технологічного знання. 

Частина 1. Дидактика, 

логіка, методологія : 

підручник / О. Ю. 

Щербина-Яковлева, Н. Д. 

Світайло, М. О. Клочко, А. 

М. Щербина; наук. ред. О. 

Ю. Щербина-Яковлева. – 

Суми, 2018. – 207 с. 

загальні питання обґрунтування метода фахових навчальних 

дисциплін, особливості професійних компетентностей та 

умов їх формування. Схарактеризовано класичні та 

інноваційні методологічні підходи, що продуктивно 

опрацьовуються в сучасних наукових дослідженнях 

соціокультурної діяльності. 

Мозговий І. П. Апофеоз 

ідеї : український порив у 

контексті духовних реалій 

Сумщини. – Cуми : 

Коллаж-Принт, 2018. – 

223 с. 

У виданні представлені матеріали, які розкривають 

тривалий, суперечливий і драматичний шлях утвердження і 

торжества в нашому суспільстві української національної 

ідеї. Аналізуються духовнорелігійні засади національної ідеї 

та практичні заходи по її реалізації в процесі історичного 

розвитку України. Загальноукраїнський контекст 

переплітається з його виявами на теренах Сумщини або 

подається через призму світосприйняття мешканців 

Сумщини як порубіжного регіону між світом демократії й 

ареалом тоталітаризму. 

 

eSSUIR 

Яненко Я. В. Сучасні 

рекламні комунікації як 

чинник соціалізації : 

монографія / Я. В. Яненко. 

– Суми : Сумський 

державний університет, 

У монографії розглянуті рекламні комунікації як чинник 

соціалізації, визначені комунікаційні засоби 

соціалізаційного впливу реклами на цільову аудиторію, 

з’ясована важливість людиноцентричних комунікаційних 

технологій як чинника сучасної соціалізації. Запропонована 

соціально-комунікаційна модель впливу рекламних 

комунікацій на процес соціалізації та класифікацію 

eSSUIR 

 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/71450/1/Apofeoz_2018.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/70957/3/Yanenko_advertising_communications.pdf


2018. – 300 с. основних образів героїв реклами на основі їх 

соціалізаційного впливу. 

 Eprints – Цифровий архів Національного 

університету «Острозька академія» 

 

2019 рік 

Людина і культура / за 

ред. Д. Шевчука.  - Острог: 

Видавництво 

Національного 

університету «Острозька 

академія», 2019.  - 224 с. 

 

В книзі представлені філософські розвідки, присвячені 

проблематиці співвідношення людини і культури. Автори 

зосереджують увагу на невизначеності людського буття, 

здійсненні людини індивідуально-особистісним буттям в 

просторі культури, викликах, які постають перед людиною 

в умовах сучасності. 

  

 

Eprints 

 Репозитарій УДПУ – Інституційний 

репозитарій Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

 

2015 рік 

Бондаренко  Т. В. 

Соціальне виховання 

студентської молоді 

засобами педагогічного 

краєзнавства : монографія 

/ Т. В. Бондаренко. – 

 

В монографії розглядаються питання виховання 

студентської молоді у процесі застосування педагогічного 

краєзнавства. Зокрема, конкретизовано сутність понять 

«педагогічне краєзнавство» та «засоби педагогічного 

краєзнавства»; уточнено компоненти соціального 

виховання та рівні соціальної вихованості студентської 

молоді; розроблено модель організаційно-методичного 

забезпечення соціального виховання студентської молоді 

  

Репозитарій 

УДПУ 

https://eprints.oa.edu.ua/7892/1/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/3180/1/monografiya.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/3180/1/monografiya.pdf


Умань : ВПЦ «Візаві», 

2015. – 168 с. 

засобами педагогічного краєзнавства 

2018 рік 

Філософія педагогічної 

культури: навч.-метод. 

посібник / укл.: Л.Б. 

Мартиненко, О.В. 

Гончарова. – Умань: ВПЦ 

«Візаві», 2018. – 306 с. 

 

Навчальний посібник має на меті дати наукову інформацію 

про філософію педагогічної культури, систему формування 

етичної та естетичної культури майбутніх науково-

педагогічних працівників та містить теоретичний матеріал 

курсу «Філософія педагогічної культури», поданий за 

модульним принципом організації навчального процесу. 

  

Репозитарій 

УДПУ 

2019 рік 

Естетика мистецтва: навч. 

посібник / укл. Л. Б. 

Мартиненко, О. В. 

Гончарова. – Умань: ВПЦ 

«Візаві», 2019. – 272 с. 

 

У навчальному посібнику, побудованому у відповідності з 

навчальною програмою, на рівні сучасного розвитку 

естетики та естетичного й художнього знання, 

розглядаються найбільш важливі проблеми естетики як 

реальної сфери людської життєдіяльності. Проаналізовано 

розвиток світової та вітчизняної естетичної думки в 

історичній ретроспективі, сформульовано зміст предмета 

естетики, завдання й особливості функціонування. 

Характеризуються вихідні категорії естетики, специфіка 

структури естетичної діяльності та особливості естетичної 

свідомості. Всебічно аналізується мистецтво як соціальне 

явище, його морфологія, закономірності історичного 

розвитку, розкривається сутність, особливість естетичної 

культури особистості й система естетичного виховання. 

  

 

Репозитарій 

УДПУ 

http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/10455/1/filosof.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/10455/1/filosof.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/10452/1/mustectwo.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/10452/1/mustectwo.pdf


Соціологія: організація 

емпіричного дослідження. 

навч. посібн. / укл. Я.М. 

Балановський. – Умань: 

Візаві, 2019. – 471 с. 

Навчальний посібник має на меті дати студентам, 

магістрантам Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини, усім читачам об’єктивну, 

наукову інформацію у сфері соціологічного знання і 

містить теоретичний матеріал з дванадцяти тем курсу 

«Соціологія: організація емпіричного дослідження». 

  

Репозитарій 

УДПУ 

 Репозитарій ОНУ- Інституційний репозитарій 

Одеського національного університету імені І.І. 

Мечникова 

 

2019 рік 

Аблов А. Ф.  Загальна 

соціологія : конспект 

лекцій / А. Ф. Аблов. – 

Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, 2019. – 

130 с. 

 

Конспект лекцій містить загальнотеоретичні основи 

соціологічної науки, які виступають методологічною 

основою вивчення суспільних і гуманітарних наук, 

спеціальних і професійних дисциплін в процесі підготовки 

фахівців з соціальної роботи. 

  

Репозитарій 

ОНУ 

Коч С. В.  Транскордоння: 

простір соціального 

порядку і політичної дії : 

монографія / С. В. Коч. – 

Одеса : Фенікс, 2019. – 357 

с. 

У монографії розглядаються феноменальні особливості 

транскордоння як системи соціально-політичних 

відносин, сформованɨʀ внаслідок процесів 

реструктуризації та перемасштабування територіально-

політичних систем під впливом тенденції глокалізації та 

нових політик національних держав щодо периферійних 

та прикордонних просторів. У роботі досліджується процес 

переосмислення територіального принципу організації 

соціально-політичних систем через поняття локальності, 

  

 

Репозитарій 

ОНУ 

http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/10780/1/%d0%94%d1%80%d1%83%d0%ba%20%282%29.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/10780/1/%d0%94%d1%80%d1%83%d0%ba%20%282%29.pdf
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/28393/1/sociology_ablov.pdf
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/28393/1/sociology_ablov.pdf
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/27910/1/transkord.pdf
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/27910/1/transkord.pdf


мережевості, регіоналізму, багаторівневост у зв’язку з 

сучасним застосуванням технологій критичної 

геополітики в контексті нових якостей суспільного 

простору. 

Петриківська О. С. 

Культурна антропологія : 

навч.-метод. посібник / О. 

С. Петриківська. – Одеса : 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. 

Мечникова, 2019. – 112 с. 

Навчально-методичний посібник має на меті формування 

сучасного наукового уявлення про предмет, методи та 

історію культурної антропології; орієнтує студентів 

спеціальності «Культурологія» (рівень вищої освіти 

«бакалавр»), а також інших гуманітарних спеціальностей 

у проблематиці сучасної антропології. Антропологічна 

освіта розвиває у студентів навички постановки питань в 

рамках антропологічних понять замість власних 

неусвідомлюваних культурних категорій. 

  

Репозитарій 

ОНУ 

Хмарський В. М.  Історія 

України : конспект лекцій 

/ В. М. Хмарський. – 

Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, 2019. – 118 

с. 

Конспект лекцій презентує стислий концептуальний 

виклад авторської візії вітчизняної історії/ Призначений 

для студентів, аспірантів, викладачів закладів вищої 

освіти і всіх, хто цікавиться історією нашої країни. 

  

Репозитарій 

ОНУ 

 Репозитарій ОДАУ – Інституційний 

репозитарій Одеського державного аграрного 

університету 

 

http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/26371/1/kulturna%20antropolohiya.pdf
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/26371/1/kulturna%20antropolohiya.pdf
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/25019/1/Khmarskyi_history.pdf
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/25019/1/Khmarskyi_history.pdf


2017 рік 

Пропедевтичний курс з 

філософії науки: 

підручник / О.П. 

Сидоренко, С. С. Корлюк, 

В. В. Власов  та ін.; за ред. 

О. П. Сидоренка – К.: 

Освіта України, 2017. – 

458 с. 

 

У підручнику розглядаються фундаментальні основи 

проблем філософії науки в їх історичному становленні та 

впливі на розвиток науки. Особлива увага приділяється 

висвітленню ролі вітчизняної філософської думки у 

формуванні сучасної філософії науки. Підручник 

розрахований на магістрів, аспірантів та викладачів вищих 

навчальних закладів, широке коло читачів, які цікавляться 

проблемами філософії науки. 

  

Репозитарій 

ОДАУ 

 eNPUIR – Інституційний репозитарій 

Національного педагогічного університету імені М. 

Драгоманова 

 

2021 рік 

Філософія освіти : навч. 

посібник. – 2-ге видання / 

за наук. ред.  В. П. 

Андрущенка та ін.– Київ : 

Вид-во НПУ імені М. П. 

Драгоманова, 2021. – 348 

с. 

 

Посібник презентує сучасний стан філософії освіти як 

галузі філософського знання, яка покликана вирішувати 

проблеми в освіті на основі філософського аналізу. 

Посібник спирається на необхідність при аналізі освіти 

залучати різні культури знань та епістемологій, парадигми 

та дисципліни. 

  

 

eNPUIR 

http://lib.osau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1824/3/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9_%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81_%d0%b7_%d1%84i%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84ii_%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8._%d0%9fi%d0%b4%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%281%29.pdf
http://lib.osau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1824/3/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9_%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81_%d0%b7_%d1%84i%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84ii_%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8._%d0%9fi%d0%b4%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%281%29.pdf
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/33916/1/Filosofiia%20Osvity_2021.pdf


 Репозитарій СНАУ – Інституційний 

репозитарій Сумського національного аграрного 

університету 

 

2015 рік 

Вандишев В. М. Риторика і 

софістика в історико-

філософському дискурсі : 

монографія / В. М. 

Вандишев. – Суми: Вид-во 

СНАУ, 2015. – 152 с. 

 

У монографії історію формування і функціонування 

риторики розглянуто в тісному взаємозв’язку з софістикою. 

Показано, що форма такого взаємозв’язку завжди була 

соціально обумовлена і впливала на організацію пануючої 

системи мови і комунікації. Суспільні відносини визначили 

певні принципи, згідно з якими реальність було 

презентовано відповідним чином у ті чи інші періоди часу. 

 

Репозитарій 

СНАУ 

2016 рік 

Вандишев В. М.  Логіка. 

Основні поняття і 

принципи : навч. посібник 

/ В. М. Вандишев. – Київ : 

Кондор-Видавництво, 

2016. – 300 с. 

 

У навчальному посібнику викладено традиційний за 

структурою курс логіки, звичний для історії європейської 

духовної культури впродовж багатьох сторіч, починаючи з 

доби схоластики. Посібник забезпечує необхідний мінімум 

логічних знань, сприяє формуванню основ логічного 

мислення, а значний ілюстративний матеріал, що міститься 

в ньому, розвиває загальнокультурний потенціал фахівця. 

 

Репозитарій 

СНАУ 

 Репозиторій ВНАУ – Інституційний 

репозитарій Вінницького національного аграрного 

університету 

 

http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/3053/1/%d0%92%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%b2%20%d0%92.%20%d0%9c.%20%d0%a0%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d1%96%20%d1%81%d0%be%d1%84%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%b2%20%d1%96%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d1%84%d1%96%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83%20%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%96.pdf
http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/3053/1/%d0%92%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%b2%20%d0%92.%20%d0%9c.%20%d0%a0%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d1%96%20%d1%81%d0%be%d1%84%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%b2%20%d1%96%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d1%84%d1%96%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83%20%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%96.pdf
http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/3244/1/%d0%92%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%b2%20%d0%92.%d0%9c.%20%d0%9b%d0%be%d0%b3%d1%96%d0%ba%d0%b0.%20%d0%9e%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%96%20%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%82%d1%8f%20%d1%96%20%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b8.pdf
http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/3244/1/%d0%92%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%b2%20%d0%92.%d0%9c.%20%d0%9b%d0%be%d0%b3%d1%96%d0%ba%d0%b0.%20%d0%9e%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%96%20%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%82%d1%8f%20%d1%96%20%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b8.pdf


2017 рік 

Бойко Ю.М. Історія 

України та 

етнокультурологія: навч. 

посібник. Частина І. 

Історія України / Бойко 

Ю.М.; Вінн. нац. аграрн. 

ун-т. – Вінниця: ВНАУ, 

2017. - 190 с. 

 

Навчальний посібник «Історія України та 

етнокультурологія», складений на кафедрі історії України та 

філософії факультету менеджменту та права Вінницького 

національного аграрного університету, містить необхідні 

матеріали для самостійної роботи студентів з вивчення 

дисципліни «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ та 

ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЯ» під керівництвом викладача. 

Розрахований на студентів денної та заочної форм навчання. 

 

 

Репозиторій 

ВНАУ 

Бойко Ю.М. Історія 

України та 

етнокультурологія: навч. 

посібник. Частина ІІ. 

Етнокультурологія / 

Бойко Ю.М.; Вінн. нац. 

аграрн. ун-т. – Вінниця: 

ВНАУ, 2017. - 184 с. 

Навчальний посібник «Історія України та 

етнокультурологія», складений на кафедрі історії України та 

філософії факультету менеджменту та права Вінницького 

національного аграрного університету, містить необхідні 

матеріали для самостійної роботи студентів з вивчення 

дисципліни «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ та 

ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЯ» під керівництвом викладача. 

Розрахований на студентів денної та заочної форм навчання. 

 

Репозиторій  

ВНАУ 

2020 рік 

Левчук К.І. Політологія з 

основами соціології: навч. 

посібник/ К.І. Левчук. – 

Вінниця,  2020. - 176 с. 

 

Навчальний посібник «Політологія з основами соціології» 

містить необхідні матеріали для самостійної роботи 

студентів з вивчення дисципліни під керівництвом 

викладача. Призначено для студентів денної та заочної 

форм навчання, також усіх, хто цікавиться питаннями 

 

Репозиторій 

ВНАУ 

http://repository.vsau.org/getfile.php/15838.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/15838.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/15839.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/15839.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/24887.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/24887.pdf


соціального і політичного життя суспільства. 

Макаров З. Ю.  Філософія. 

Ч. 1. Історія розвитку 

філософської думки: навч. 

посібник/ З.Ю. Макаров. – 

Вінниця: Видавець ФОП 

Кушнир Ю.В., 2020. -  232 

с. 

Навчальний посібник «Філософія. Частина перша», 

складений на кафедрі історії України та філософії 

факультету менеджменту та права, містить необхідні 

матеріали для освоєння перших розділів дисципліни 

«Філософія» під керівництвом викладача. 

 

Репозиторій  

ВНАУ 

 Репозитарій МНАУ – Інституційний 

репозитарій Миколаївського національного 

аграрного університету 

 

2016 рік 

Ханстантинов В.О.  

Філософські проблеми 

біології : курс лекцій/ В.О. 

Ханстантинов. – 

Миколаїв: МНАУ, 2016. – 

143 с. 

 

Даний курс лекцій призначено для здобувачів вищої освіти, 

які вивчають дисципліну «Філософські проблеми біології», і 

має на меті сприяти у пізнанні особливостей сучасного 

розвитку біологічної науки; сутності феномену життя і 

специфіки філософсько-етичного та науково-біологічного 

підходів до його аналізу; засвоєнні принципів еволюції та 

коеволюції, системності, цілісності та організованості в 

біологічному знанні та їх ролі у пізнанні біологічної 

реальності; формуванні уявлень про екологічні основи 

господарської діяльності та природоохоронні стратегії 

 

 

Репозитарій 

МНАУ 

http://repository.vsau.org/getfile.php/25397.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/25397.pdf
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2273/1/Khanstantynov_2016.pdf
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2273/1/Khanstantynov_2016.pdf


сільськогосподарського виробництва. 

2017 рік 

Лесік І. М.  Соціологія : 

курс лекцій / І. М. Лесік. – 

Миколаїв : МНАУ, 2017. – 

208 с. 

 

Даний курс лекцій призначено для здобувачів вищої освіти 

ступеня «бакалавр», які вивчають дисципліну «Соціологія» і 

має на меті сприяти ознайомленню з основними поняттями 

і теоріями, які мають істотне значення для аналізу сфери 

соціального управління, кола проблем й напрямів сучасних 

досліджень та осмислення основних явищ та процесів 

економічного та соціального життя з точки зору суб’єктів 

соціально-економічної поведінки й діяльності. У виданні 

викладено уривки першоджерел, словник персоналій, 

термінологічний словник, список рекомендованої 

літератури, а також тести для самоперевірки знань. 

 

 

Репозитарій 

МНАУ 

2018 рік 

Ханстантинов В.О. 

Філософія : курс лекцій / 

В. О. Ханстантинов. – 

Миколаїв : МНАУ, 2018. – 

149 с. 

 

Даний курс лекцій призначено для здобувачів вищої освіти 

ступеня «бакалавр», які вивчають дисципліну «Філософія» 

спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» денної форми навчання 

та має на меті сприяти у формуванні філософської культури 

мислення та пізнання світу, вміння логічно викладати 

власну думку. 

 

Репозитарій 

МНАУ 

http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2652/1/%d0%9a%d0%a3%d0%a0%d0%a1%20%d0%9b%d0%95%d0%9a%d0%a6_%d0%99%20.%20%d0%a1%d0%9e%d0%a6_%d0%9e%d0%9b%d0%9e%d0%93_%d0%af.pdf
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2652/1/%d0%9a%d0%a3%d0%a0%d0%a1%20%d0%9b%d0%95%d0%9a%d0%a6_%d0%99%20.%20%d0%a1%d0%9e%d0%a6_%d0%9e%d0%9b%d0%9e%d0%93_%d0%af.pdf
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5034/1/Filosofiya.pdf
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5034/1/Filosofiya.pdf


2019 рік 

Логіка, етика й естетика  : 

словник основних понять і 

термінів  / укл. О. В. 

Шарін. - Миколаїв : 

МНАУ, 2019. - 52 с. 

 

Програма покликана дати здобувачам вищої освіти цілісний 

виклад основних проблем філософії, а також ознайомити із 

принципами, законами логіки, методами та прийомами 

логічного мислення, наявними філософськими концепціями 

в їх поліфонічному і плюралістичному звучанні; 

ознайомлення здобувачів вищої освіти зі специфікою 

світоглядного освоєння людиною дійсності, історією 

виникнення і розвитку філософії, логіки, етики, й естетики 

провідними течіями, основними проблемами і понятійним 

апаратом цих форм знання; формування і розвиток у них 

теоретичного мислення, здатності застосовувати отримані 

знання на практиці. 

 

 

Репозитарій 

МНАУ 

 Репозитарій ЖНАЕУ – Інституційний 

репозитарій Житомирського національного 

агроекологічного університету 

 

2016 рік 

Мельничук І. А. Влада і 

правляча еліта у 

літописній та літературній 

традиції княжої доби ‒ 

Житомир: ЖНАЕУ, 2016. ‒ 

93 с. 

 

У книзі доктора історичних наук Ігоря Анатолійовича 

Мельничука подано науково-методичний аналіз змісту і 

призначення влади і правлячої еліти у розумінні авторів 

літописних і літературних текстів Княжої доби (ІХ – початку 

ХІV ст.). Використані найбільш значущі і відомі з 

історикополітичної точки зору пам’ятки давноруської 

писемності. Подані методичні рекомендації до самостійного 

опрацювання першоджерел та підготовки семінарських 

 

Репозитарій 

ЖНАЕУ 

http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6348/1/Lohika_etyka_estetyka_slovnyk.pdf
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6348/1/Lohika_etyka_estetyka_slovnyk.pdf
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3894/3/Melnichuk_I_Power_and_ruling_elite.pdf
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3894/3/Melnichuk_I_Power_and_ruling_elite.pdf


занять з предметів гуманітарного циклу. 

2017 рік 

Махорін Г.Л. Українська 

національна революція 

1917—1922 рр. та її перебіг 

на Житомирщині/ Г.Л. 

Махорін.— Житомир: 

ФОП Євенок О. О., 2017. - 

209с. 

 

У монографії на основі численних архівних документів 

прослідковується перебіг Української національної 

революції 1917-1922 рр.,обгрунтовується необхідність 

розширення хронологічних рамок цього піднесення 

національно-визвольної боротьби до листопада 1922 року. У 

межах дослідження висвітлюються особливості перебігу 

подій того часу на території сучасної Житомирщини.В книзі 

вміщено біографічний словник учасників Української 

національної революції 1917-1922,життя та діяльність яких 

пов’язані з Житомирщиною. Книга призначена широкому 

колу читачів. 

 

 

Репозитарій 

ЖНАЕУ 

Махорін Г.Л. Форми опору 

українського селянства у 

часи Голодомору 1932—

1933 рр.. —Житомир 

:Видавець ФОП Євенок 

О.О. , 2017. — 168 с. 

У книзі на основі архівних джерел розкриваються 

малодосліджені аспекти Голодомору 1932-1933 років, а саме: 

зовнішньополітичні чинники цієї, штучно створеної гу- 

манітарної катастрофи , а також масштаби і форми опору 

українського селянства,що набули характеру внутрішньої 

війни проти радянської влади. Книга містить значну кіль- 

кість документів,поданих у розділі «Додатки», які повною 

мірою ілюструють і підтверджують тези даного дослід- 

ження. Книга призначена широкому колу читачів: як 

науков- цям,викладачам,так і тим,хто цікавиться історією 

героїчної боротьби українського народу. 
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Трансформація 

українського суспільства 

та його еліти у контексті 

цивілізаційного розвитку 

Європи: наукова 

монографія . Т.1 /О. В. 

Скидан, І. А. Мельничук, 

В. П. Капелюшний та ін.;  

за ред. І. А. Мельничука. – 

Житомир: Рута, 2018. – 

300 с. 

 

«Трансформація українського суспільства та його еліти у 

контексті цивілізаційного розвитку Європи». У праці на 

основі міждисциплінарного підходу до дослідження 

українсько-європейських взаємовпливів показана 

синхронність вектору розвитку нашої держави і Європи 

протягом всієї спільної історії, провадиться думка про 

значущісь імен і творчих здобутків кращих представників 

вітчизняної еліти у формуванні європейського 

цивілізаційного простору. Дослідження буде цікавим і 

корисним для науковців, студентства, широкого загалу. 

 

Репозитарій 

 ЖНАЕУ 
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У праці на основі міждисциплінарного підходу до 

дослідження українсько-європейських взаємовпливів 

показана синхронність вектору розвитку нашої держави і 

Європи протягом всієї спільної історії, провадиться думка 

про значущісь імен і творчих здобутків кращих 

представників вітчизняної еліти у формуванні 

європейського цивілізаційного простору. Дослідження буде 

корисним для науковців, студентства, цікавим для широкого 

загалу. 
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Теорія і практика 

професійної акмеології: 

монографія / О.В. Вознюк, 

О.А.  Дубасенюк , Ю.О. 

Костюшко та ін. – 

Житомир : Вид-во ПП 

"Євро-Волинь", 2020. - 392 

с. 

 

У монографії представлено теоретичні і практичні здобутки 

Житомирської науково-педагогічної школи, яка тривалий 

час працює у зазначеному напрямі, зокрема, розглянуто 

методологію акмеології, теоретичні аспекти професійної 

акмеології, впровадження професійної акмеології в освітню 

галузь. 
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2015 рік 

Основи політичної 

соціології : навч. посібник 

для студентів 

соціогуманітарних 

спеціальностей / М. А. 

Безносов, Т. М. Дублікаш, 

А. Д. Литовченко та ін. – 

Х. : ХНУ імені В. Н. 

Каразіна, 2015. – 252 с. 

 

У навчальному посібнику викладено основи політичної 

соціології як дисципліни, що спирається на 

міждисциплінарні підходи та досягнення. Розглянуто 

теоретичні засади та методи дослідження, притаманні 

політичній соціології. Посібник стане у нагоді студентам 

соціогуманітарних спеціальностей та всім, хто цікавиться 

соціополітичними проблемами. 
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2018 рік 

Зубарєв О. С. Східні 

духовні практики як 

феномен життєвого світу 

особистості в 

полікультурному 

суспільстві : монографія / 

О. С. Зубарєв. – Х. : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 2018. 

– 300 с. 

 

У монографії здійснено концептуалізацію східних духовних 

практик як феномена життєвого світу особистості в 

полікультурному суспільстві. Проаналізовано теоретико-

методологічні підходи до аналізу життєвого світу в історико-

соціологічній ретроспективі. Значну увагу приділено 

перспективам соціологічної інтерпретації концепції 

«дійсного світу життя» М. Бахтіна. Запропоновано 

методологічну схему дослідження життєвого світу Іншого. 

Здійснено соціологічну концептуалізацію східних духовних 

практик як феномена життєвого світу, що ґрунтована 

використанням феноменологічного категоріально-

понятійного апарату, та як феномена полікультурного 

суспільства завдяки зверненню до концепту культурної 

форми. 
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