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КОМУНІКАЦІЯ 

Комунікація можлива під час проведення консультацій за очним принципом (offline 

/ Face to face), або дистанційно (online) за допомогою Viber, Zoom (за попередньою 

домовленістю). Комунікація може буди здійснена також з використанням E-mail. При 

цьому необхідно вказувати своє прізвище, імя, курс, факультет та назву курсу. Вирішення 

«робочих питань» можливо за вказаним номером телефону. 

АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Предметом дисципліни «Філософія» є система поглядів на світ в цілому і місце в ньому 

людини, її здібності пізнавати світ і впливати на нього. 

Пререквізити курсу: дисципліна належить до вибіркових та базується на зв'язку з іншими 

дисциплінами циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, які здобувачі вивчають під 

час навчання, зокрема: «Актуальні питання історії та культури України», а також з вивченням 

здобувачами вищої освіти (далі – здобувачами) інших дисциплін професійної підготовки бакалавра, 

для яких курс філософії становитиме методологічну основу. 

Метою курсу «Філософія» є формування філософської культури та гуманістичного типу 

мислення студентів на основі досягнень світової й вітчизняної філософської думки, духовної 

спадщини українського народу і загальнолюдських цінностей. Курс зорієнтований на перетворення 

основ філософських знань і відповідних розумових навичок на активне надбання інтелектуальної 

культури студентів. 

Завдання: 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Філософія» є: 

− отримати уявлення про предмет філософії та значення філософського знання в житті людини і 

сучасній культурі;  

− розумітися на історичних типах філософії і філософствування, концепціях та напрямках 

філософської думки;  

− ознайомитися з становленням, ідеями та концепціями вітчизняної філософської думки;  

− мати знання з основних розділів філософії: онтології, гносеології, феноменології, філософській 

антропології та соціальній філософії;  

− практично використовувати філософське знання в якості методологічної основи наукових 

досліджень і соціальної практики;  
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− виховувати культуру розумового мислення та ціннісну оцінку уявлень дійсності; 

− формувати навички аналізу філософських текстів. 

Очікувані результати. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

- основні світоглядні та методологічні засади філософського осмислення дійсності, свого місця і 

ролі в суспільстві як громадянина та фахівця;  

- характеристику історичних типів світогляду;  

- історичну ґенезу предмета філософії в історії світової філософії;  

- напрямки розвитку філософської думки в Україні;  

- філософське вчення про буття, матерію і свідомість; концепції розвитку; теорію, логіку 

пізнання;  

- сучасні уявлення про природу, суспільство, їх взаємодію; сутність людини й особливості;  

- розуміння сенсу життя, співвідношення особистих й громадянських вимог, інтересів, цілей, 

інших мотивів діяльності, особистих й загальнолюдських цінностей, необхідності й свободи;  

- розкривати особливий (ціннісний) аспект відношення людини до світу;  

- глобальні проблеми сучасності, досягнення філософії в галузі побудови  

- наукової картини світу.  

Студенти повинні вміти: 

- застосовувати філософські засоби пізнання, методологічні засади культури, науки й техніки до 

аналізу проблемних ситуацій і вибору оптимальних рішень у професійній та соціальній галузях 

життєдіяльності;  

- аналізувати явище і процеси природи, події громадського життя, власні ціннісні орієнтації, 

соціальні настанови, життєві плани і самосвідомість, досягнення науки, техніки і культури 

взагалі, з точки зору сучасних філософських концепцій;  

- оцінювали свої ідеї та вчинки, явища і процеси духовного життя з позицій гуманістичної моралі 

та естетики;  

- приймати участь і відстоювати свої переконання в дискусіях;  

- використовувати практичні навики самовизначення у світоглядних позиціях, захисту своїх 

переконань, культури спілкування, інтелектуальної взаємодії з колегами.  

- працювати з філософськими текстами, аналізувати їх відповідно до вимог курсу «Філософії».  

 

ОПИС КУРСУ 

Форми і методи навчання 

Під час викладання дисципліни будуть використовуватися наступні методи 

навчання: словесні (лекція, бесіда, дискусія); наочні (ілюстрація, демонстрація Power Point); 

практичні (вправи, лабораторні роботи, розв’язування задач або творчих завдань); робота з 

підручником (самостійна робота студентів), виконання індивідуальних самостійних 

завдань. Передбачається проведення групових консультацій (1 год. на тиждень згідно з 

розкладом консультацій). 

 

Рекомендована література: 

1. Баумейстер А. Вступ до філософських студій, або інтелектуальні подорожі до країни 

Філософії. Київ: Мала академія наук України, 2017. 238 с. 

2. Гнатюк Є. С. Аналітика філософії. Київ: Кондор, 2020. 236 с. 

3. Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей / під ред. Б. Кассен, К. Сігова. 

Київ: Дух і Літера. Т.1. 2011. С. 576 с.; Т. 2. 2011. 488 с.; Т. 3. 2013. 328 с.; Т. 4. 2016. 440 с. 

4. Лютий Т. Пригоди філософських ідей Західного світу. Київ: Темпора, 2019. 384 с. 

5. Петрушенко В. Л. Філософія. Вступ до курсу. Історія світової та української філософії. 

Фундаментальні проблеми сучасної філософії. Львів: Львівська політехніка, 2019. 596 с. 

6. Філософія: базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. Л. В. 

Губерського. Харків: Фоліо, 2018. 621 с. 



7. Фюрст М., Тринкс Ю. Філософія / пер. з нім. В. І. Кебуладзе. Київ: Дух і Літера, 2018. 544 с 

Усі інші необхідні підручники та посібники у електронному вигляді будуть надані в 

індивідуальному порядку. 

 

Перелік тем (загальні блоки) 

Змістовий модуль 1. Загальна філософія 

Тема 1. Вступ до предмета «Філософія» 

Тема 2. Метафізика й онтологія 

Тема 3. Гносеологія 

Змістовий модуль 2. Проблема людини та суспільства в філософії 

Тема 1. Філософська антропологія 

Тема 2. Соціальна філософія та філософія культури 

Тема 3. Аксіологія 

Змістовий модуль 3. Філософія та наука 

Тема 1. Філософія науки 

Тема 2. Філософія наук про Землю та туризм 

Тема 3. Філософія екології 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Загальна максимальна кількість балів – 100, в тому числі: 

Поточний контроль 

Підсумковий 

контроль 

Сума 

балів 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Змістовий модуль № 3 

Т1 Т2 Т3 КЗМ Т1 Т2 Т3 КЗМ Т1 Т2 Т3 КЗМ 

3 3 4 10 4 4 4 11 5 5 5 12 

20 23 27 30 100 

Нарахування балів за відвідування лекційних і лабораторних занять не 

передбачається. Нарахування бонусних балів не передбачається. 

Підсумковий контроль за дисципліною – екзамен. Екзамен отримує студент, який 

виконав усі обов’язкові види робіт, які передбачаються у навчальній програмі дисципліни 

та під час опанування дисципліни набрав 60 і більше балів. 

Самостійна робота студентів 

Самостійна робота студентів складається з самостійного вивчення з певного 

переліку питань за темами навчального курсу, а також виконання індивідуальних 

самостійних завдань. Самостійна робота студентів контролюється у вигляді: 

індивідуального опитування, письмових робіт, тестування, усного захисту самостійних 

індивідуальних завдань, які супроводжуються Power Point презентаціями. 

 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: поточні контрольні роботи, 

підсумковий письмовий контроль здійснюються в аудиторії. У разі відсутності або низького 

результату усі роботи перескладаються одноразово протягом двох тижнів в день планової 

консультації (вівторок 15.00-16.00). Всі індивідуальні самостійні завдання мають бути здані 

і захищені не пізніше дня напередодні підсумкового контроля. У разі порушення термінів 

здачі і захисту самостійних індивідуальних завдань кількість балів за їх виконання 

зменшується. Підсумковий контроль здійснюється в аудиторії на передостанньому тижні. 

У разі відсутності або низького результату підсумковий письмовий контроль 

перескладається одноразово на останньому тижні в день планової консультації (вівторок 

15.00-16.00). 

Політика щодо академічної доброчесності: неприпустимі списування, студент 

повинен вільно володіти матеріалом. 

Політика щодо відвідування та запізнень: студент не повинен пропускати 

лабораторні заняття, про відсутність з поважних причин треба заздалегідь інформувати 



викладача, запізнення не бажані. 

Мобільні пристрої: недопустимо користування мобільним телефоном, планшетом 

або іншими мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених 

навчальним планом та методичними рекомендаціями викладача). 

Поведінка в аудиторії: творча, ділова, доброзичлива атмосфера. 


