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Опис дисципліни 

 

 Дисципліна «Філософія» спрямована для специфічного освоєння дійсності, 

як науки та світогляду, найважливішим питанням яких виступають відносини 

“людина-світ”. Формування у студентів високої світоглядно-методологічної 

культури, творчого мислення, освоєння понятійно-категоріального апарату 

філософії, ознайомлення студентів з основними досягненнями світової 

філософської думки, головними періодами та логікою її розвитку. З’ясовувати 

основні фактори виникнення, розвитку та змін філософських знань відповідно до 

історичної доби, давати наукову характеристику філософським вченням видатних 

мислителів минулого і сучасності, об’єктивно, на наукових засадах аналізувати 

будь-які, у тому числі, нестандартні, явища й процеси, причинно-наслідкові 

зв’язки дійсності, аргументовано відстоювати власні погляди на ту чи іншу 

проблему, помірковано та толерантно ставитися до протилежних думок, 

обговорювати свою світоглядну та громадську позицію,  застосовувати одержані 

знання при вирішенні професійних завдань та в особистому житті. 

 

 

Години 

(лекц./пр.(сем)) 
Тема Результати навчання Завдання 

2/0 

Філософія, її предмет і 

соціальна роль. 

Знати специфіку 

філософського осмислення 

світу. Філософія як 

світогляд. Історичні типи 

світогляду. Філософія в 

системі матеріального та 

Тести, питання 

mailto:ifedovych@gmail.com
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духовного буття. Головна 

проблематика філософії. 

Предмет    філософії, його 

зміна в процесі розвитку 

історичних типів філософії. 

Основні функції філософії 

2/2 Філософія 

стародавнього cвіту. 

 

Знати про джерела 

філософії, специфіку давньої 

східної філософії, 

зародження філософії в 

стародавній Індії, основні 

школи. Давньокитайська 

філософія.  

Основну парадигму 

західноєвропейського 

стародавнього 

філософствування.  

Тести, питання 

2/2 Філософія 

західноєвропейського 

середньовіччя. 

 

Знати часові рамки та 

основи парадигми 

західноєвропейської 

середньовічної філософії. 

Апологетика. Неоплатонізм і 

основні положення 

філософії середніх віків в 

Європі. Схоластика. Місце і 

роль філософії 

Ф.Аквінського в 

систематизації 

християнської філософської 

думки. 

Суспільство як соціальна 

система 

Тести, питання 

2/2 Філософія Відродження.  

 

Знати що таке Відродження і 

зміна стилю 

філософствування. Раннє 

Відродження та його основні 

особливості. Зміна 

проблематики 

філософствування: гуманізм, 

піднесення індивідуальності, 

відмова від схоластичних 

дискусій.  

Тести, питання 

2/2 Філософія Нових часів. 

 

Знати основні риси 

філософії Нових часів: 

філософія природи, 

матеріалізм, Індукція. 

Раціоналізм (Декарт, 

Спіноза, Лейбніц) та 

сенсуалізм (Локк, Берклі, 

Юм) як основні напрямки 

філософської думки 

першого етапу Нових часів. 

Тести, питання 

2/0 Сучасна світова 

філософія. 

Знати основні риси 

філософії XX століття: 

Тести, питання 
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 гуманізм та проблеми 

раціонального. Плюралізм 

течій сучасної філософської 

думки. Антропологічна 

філософія, позитивізм та 

неопозитивізм, філософська 

герменевтика. Філософія 

Маркса, її місце та роль у 

становленні та розвитку 

некласичних філософських 

систем XIX століття. 

"Філософія життя". 

Екзистенціалізм, фрейдизм. 

Філософія екзистенціалізму, 

фрейдизм і неофрейдизм. 

Антропологічна філософія. 

Позитивізм та 

неопозитивізм. Філософська 

герменевтика. 

2/0 Історія української 

філософської культури. 

 

Знати  світоглядні засади 

українства. Історія 

української філософської 

культури. Зародження 

філософських ідей в епоху 

княжої доби. Проблеми 

людини та нації в творчості 

Кирило-Мефодіївського 

товариства. М.Костомаров 

про український народний 

характер. Г.Сковорода, його 

філософська система. 

"Філософія серця" 

П.Юркевича. "Філософія 

мови" А.Потебні. 

Українська філософія кінця 

XIX – початку ХХ століття. 

Сучасна українська 

філософська думка. 

Тести, питання 

2/0 Філософські проблеми 

буття. 

 

Знати категорії буття, її 

філософський зміст та 

життєвий сенс. Структура 

буття. Проблема субстанції. 

Матерія, розвиток уявлень 

про неї в історії філософії та 

науки.  

Рух як спосіб існування 

матерії. Основні форми 

руху. Їх взаємозв'язок. 

Основні атрибути матерії. 

Простір і час як форми 

існування матерії. Різновиди 

простору і часу. Природа як 

складова частина матерії та 

об'єкт філософського 

Тести, питання 
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аналізу. 

2/0 Тема 10. Діалектика як 

вчення про розвиток. 

 

 

Знати поняття діалектики: 

спосіб осмислення світу, 

метод пізнання, вчення про 

розвиток. Діалектика та 

метафізика: місце та роль у 

філософському осмисленні 

світу. Основні закони 

діалектики. Основні 

категорії діалектики. 

Тести, питання 

2/0 Тема 11. Людина в 

системі філософського 

знання. 

 

Знати про людину, як 

початок та кінець 

філософствування. 

Проблема антропогенезу: 

трудова теорія походження 

людини, еволюційна, 

космічна. 

Поняття людини: основні 

складові сутності. 

Біологічне і соціальне в 

людині. Індивід, 

індивідуальність, 

особистість. Діяльність як 

основний спосіб людського 

існування. 

Тести, питання 

2/0 Філософія духу. 

 

Знати що таке дух як 

предмет філософського 

аналізу. Основні частини 

духу. Проблема свідомості 

філософії. Несвідоме, 

підсвідоме. Суспільна 

свідомість Ідеологія та 

суспільна психологія. 

Емпіричний та теоретичний 

рівні. Форми суспільної 

свідомості. 

Тести, питання 

0/2 Пізнання як предмет 

філософського аналізу. 

 

Знати практично - діяльну 

природа та сутність 

пізнавального відношення 

людини до світу. Пізнання 

як відображення в людській 

свідомості особливостей 

об'єктивного світу. Практика 

та її роль в пізнавальному 

процесі. Практика та 

культура. 

Істина як проблема 

гносеології. 

Загальнологічний методи 

пізнання. Методи 

емпіричного дослідження. 

Методи теоретичного 

дослідження 

Тести, питання 

0/2 Суспільство як предмет Знати що таке соціальна Тести, питання 
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філософського аналізу. 

 

філософія, її предмет та 

особливості. Природні 

передумови, матеріальні 

засади та духовні основи 

суспільного життя. 

Структура суспільних 

відносин. Економічна, 

соціальна, політична і 

духовна сфери життя 

суспільства.  

0/2 Теоретичні моделі 

суспільства. 

 

Знати, яка класова, 

національна, демографічна 

структура суспільного 

організму. Продуктивні 

сили, виробничі відносини. 

Людина як головна 

продуктивна сила 

суспільного виробництва. 

Теоретичні моделі соціуму. 

Тести, питання 

0/2 Тема 16. Історія як 

процес.  

 

Знати філософію історії. 

Розвиток суспільства як 

історія змін в економічній, 

соціальній, політичній, 

духовній та інших сферах 

суспільного життя. 

Еволюція та революція в 

суспільному розвитку. 

Проблема прогресу і регресу 

в історії: альтернативні 

концепції. Рушійні сили 

історичного розвитку. 

Співвідношення 

загальнолюдського, 

класового, національного, 

особистісного. Гуманізм та 

антигуманізм. Роль і місце 

насильства в історії. 

Свобода та гуманізм. 

Свобода і культура. 

Культура, псевдокультура, 

антикультура. 

Тести, питання 

 

 

Літературні джерела 

1. Філософія. Філософія. Навчальний посібник / За ред. І.В.Бичка. - К.: Либідь, 1994. – 

408с. 

2. Філософія. Філософія. Навчальний посібник / За ред. І.В.Бичка. - К.: Либідь, 1991. – 

401с. 

3. Введение в философию. Учебник для вузов. В 2 ч. - М., Политиздат, 1990. - 376с., - 639с.  

4. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. - К., Генеза, 

1993. – 180. 

5. Філософія. Курс лекцій. Навч. посібн/ І.В.Бичко, В.Г.Табачковський, Ю.В.Осічнюк. -К., 

Либідь, 1991. – 35. 

6. Філософія. Навчальний посібник / За ред. І.Ф. Надольного. - К., 1996.  
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7. Філософія / За ред. Г.А.Зайченка. - К., 1997. – 199. 

8. Философский энциклопедический словарь. - М., 1983. – 195. 

 

Політика оцінювання 

 Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 

порушення термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-

10 балів).   

 Політика щодо академічної доброчесності: Усі матеріали проету 

перевіряються на академічну благочесність. Списування під час 

контрольних робіт заборонені. 

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обовязковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховується бали за теми. За 

об’єктивних причин (підтверджених документально) дозволяється 

перескладання 

Оцінювання 

 Поточне тестування та самостійна робота Залік Сума 

Модуль 1 Модуль 2   

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 100 

 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 

Шкала оцінювання студентів: 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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