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1. Мета вивчення навчальної дисципліни

Курс призначений для забезпечення глибокого засвоєння майбутніми
фахівцями філософського осягнення дійсності, осягнення філософії як
теоретичної засади людського світобачення.

Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія» є оволодіння
основами загальної духовної культури, перш за все, – культури мислення та
свідомого формування системи відношень до світу, самого себе та свого місця у
цьому світі. Цей курс сприяє формуванню у студентів цілісних уявлень про
зародження та розвиток філософської думки, а також про сучасні філософські
проблеми природи, людини і суспільства, оволодіння теорією та методологією
пізнання суспільного розвитку, основними формами та методами наукового
пізнання.

Передбачається, що вивчення навчальної дисципліни «Філософія»
дозволить майбутнім фахівцям сформувати цілісний світогляд, вміння
формулювати свою власну позицію, застосовувати набуті знання в аналізі
найскладніших та найрізноманітніших проблем сьогодення, а також у процесі їх
розв’язання, що відображено у комплексі компетентностей, представлених в
Освітньо-професійній програмі.

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі
та практичні проблеми у сфері психології, що передбачають застосування
основних психологічних теорій та методів та характеризуються комплексністю і
невизначеністю умов.
Загальні компетентності
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Спеціальні компетентності
СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду
розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ.
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:
- формування цілісного світогляду;
- формування методологічної культури;
- розвиток критичного, самостійного, творчого стилю мислення студентів;
- осягнення філософії як теоретичної засади людського світобачення.



2. Передумови для вивчення дисципліни
Навчальна дисципліна «Філософія» є обов’язковою і входить до циклу

загальної підготовки. Вона логічно та змістовно пов'язана з такими курсами, як
«Історія та культура України», «Логіка», «Загальна психологія», «Соціальна
психологія», «Педагогіка», що передують її вивченню.

3. Результати навчання за дисципліною
Програмні результати:
ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за
результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.
ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну
позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника.
ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно
ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.
ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській
діяльності.

Вивчення навчальної дисципліни «Філософія» забезпечить наступні
результати навчання:

РН1. Формування когнітивної складності, нелінійного та критичного
способу мислення.

РН2. Використовувати педагогічні і психологічні закономірності й сучасний
педагогічний досвід у викладанні дисциплін.

РН3. Розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у
галузі філософії та гуманітаристики або у процесі навчання, що передбачає
застосування філософських теорій та методів і характеризується комплексністю
та невизначеністю умов.

РН4. Зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння взаємодії особистості та структурних
елементів соціальної системи, закономірностей розвитку протиріччя, як джерела
розвитку Людини.

РН5. Діяти на підставі етичних міркувань (мотивів) та реалізувати свої права
і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського
(вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина  України.



Знання

ПРЗ-1

ПРЗ-4

ПРЗ-7

називає і використовує теорії, парадигми,
концепції та принципи психологічної
науки,  світоглядних та суміжних наук:
знає та розуміє факти і події історичного
минулого та сьогодення українського
народу. Визначає знання взаємозв’язку
науки з філософією та освітою, сутності
філософії освіти та перспективи її
розвитку:
називає та відтворює основні положення
законодавства, національних і
міжнародних стандартів з проблем
розвитку особистості, її вікових та
соціальних особливостей.

Уміння

ПРУ-1

ПРУ-4

ПРУ-7

ПРУ-8

ПРУ-11

застосовує моделі,  методи і дані
психологічних і суспільних наук,
інформаційних технологій тощо при
вивченні формування і розвитку
концептуальних основ теорії штучного
інтелекту;
здійснює пошук, обробку і критичний аналіз
інформації з різних джерел, синтез існуючих та
генерування нових ідей у процесі досягнення
наукових цілей;
адекватно оцінює свої знання і застосовує
їх в різних професійних ситуаціях,
аргументовано відстоює свої погляди у
розв’язанні професійних завдань;
демонструє володіння комунікативною
компетентністю, оперує базовими
категоріями та поняттями своєї
спеціальності;
володіє основами професійної культури,
здатний до підготовки та редагування
текстів професійного змісту державною та
іноземною мовами на рівні, необхідному
для роботи з науково-методичною
літературою, створює документи та
професійні тексти відповідно до норм
української мови.

Комунікація ПРК-1
проявляє повагу до індивідуального і
культурного різноманіття

Автономія і
відповідальність

ПРА-1

ПРА 2

уміє вчитися упродовж життя і
вдосконалює з високим рівнем
автономності здобуті під час навчання
компетентності;



уміє діяти у відповідності з принципами
соціальної відповідальності та
громадянської свідомості.

4. Критерії оцінювання результатів навчання

Кількість
балів Критерії оцінювання навчальних досягнень студента

90-100

теоретичний зміст курсу засвоєний студентом повністю; він вільно, логічно й
аргументовано висвітлює навчальну проблему; бачить місце питання, яке
розглядається в контексті історії філософії та загальної структури філософського
знання; при відповіді на питання посилається на рекомендовану програмою курсу
додаткову літературу; вміє показати методологічне значення філософських теорій,
учень і концепцій для вибору шляхів вирішення конкретних науково-природничих або
соціально-політичних проблем. Необхідні практичні навички роботи з навчальним
матеріалом повністю сформовані, всі навчальні завдання, що передбачені робочою
навчальною програмою, виконані в повному обсязі

82-89
теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, необхідні практичні навички роботи з
навчальним матеріалом в основному сформовані,  всі навчальні завдання,  що
передбачені робочою навчальною програмою, виконані, якість виконання більшості з
них оцінено числом балів, близьким до максимального

74-81

теоретичний зміст курсу засвоєний повністю; студент володіє фактичним матеріалом
курсу але припускається окремих, несуттєвих помилок; висновки і узагальнення,
зроблені ним, не є вичерпними; відсутні посилання на додаткову літературу; практичне
застосування теоретичних знань є нечітким. Практичні навички роботи з навчальним
матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, що передбачені робочою
навчальною програмою, виконані, якість виконання жодного з них не оцінено
мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з незначними помилками

64-75
теоретичний зміст дисципліни засвоєний не повністю, але прогалини в знаннях не
носять істотного (системного) характеру, необхідні практичні навички роботи з
навчальним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених робочою
навчальною програмою навчальних завдань виконана, проте вони містять помилки

60-63

теоретичний зміст дисципліни засвоєний частково; студент в основному володіє
фактичним матеріалом курсу, але в окремих аспектах питань припускається суттєвих
помилок; не в змозі самостійно робити висновки, узагальнювати, поєднувати
теоретичні знання з практикою; виклад матеріалу утруднений, неповною мірою
використовується категоріальний апарат навчальної дисципліни. Практичні навички
роботи з навчальним матеріалом майже не сформовані, частина передбачених робочою
навчальною програмою завдань не виконана, або якість виконання деяких з них оцінено
числом балів, близьким до мінімального, відповідь є фрагментарною, непослідовною

35-59

студент не володіє матеріалом курсу і не орієнтується в його проблематиці; при спробі
викладу матеріалу припускається грубих помилок; не може самостійно зробити
висновки та узагальнення; не прослідковує зв’язку аналізованих проблем з практикою.
Необхідні практичні навички роботи з навчальним матеріалом не сформовані,
більшість передбачених робочою навчальною програмою завдань не виконано або
якість їх виконання оцінено числом балів, меншим мінімального



1-34
практично відсутні елементарні знання з предмету, студент не орієнтується у
навчальному матеріалі. Студент має повторно освоювати навчальний матеріал
дисципліни

Розподіл балів

Поточний контроль

Разом Сума
РОЗДІЛ 1 РОЗДІЛ 2 РОЗДІЛ 3

Т.
1.1

Т.
1.2

Т.
1.3

Т.
1.4

Т.
2.1

Т.
2.2

Т.
2.3

Т.
2.4

Т.
3.1

Т.
3.2

Т.
3.3

Т.
3.4

100Поточний контроль
768 8 8 10 10 8 8 8   8

Контроль самостійної роботи
 242  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Об’єктом додаткового заохочення студентів може бути виконання інших
видів робіт: участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових
конференцій, підготовка та публікація наукової студентської роботи та інші.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності

Оцінка ECTS
Оцінка за національною шкалою

для екзамену, заліку, курсового проекту
(роботи), практики

90 – 100 А Відмінно

82 - 89 В
Добре

74 - 81 С

64 - 73 D
задовільно

60 - 63 Е

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного
складання

1 - 34 F незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни



5. Засоби діагностики результатів навчання
Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є:

контрольні роботи, перелік питань для самоконтролю та самоперевірки, завдання

для самостійної роботи, ІНДЗ, перелік запитань до заліку з дисципліни.

6. Програма навчальної дисципліни

6.1. Інформаційний зміст навчальної дисципліни

Розділ 1. Історія філософії

Тема 1.1. Предметне поле та призначення філософії.

      Передумови виникнення філософії. Етапи формування предмету філософії.

Співвідношення філософії та світогляду. Історичні форми світогляду, їх

властивості. Сутність основного питання філософії, матеріалізм, ідеалізм,

онтологічний та гносеологічний аспекти, структура та функції філософії.

Тема 1.2. Еволюція філософських поглядів у контексті цивілізаційних процесів.

      Характерні риси стародавньої філософії (Схід,  Греція).  Теоцентризм та

догматизм середньовічної філософі (апологетика, патристика, схоластика),

основні принципи та поняття. Пантеїзм епохи Відродження (гуманізм,

натурфілософія, неоплатонізм, соціальний  утопізм). Раціоналізм та емпіризм

Нового часу (розвиток наукового методу, Ф. Бекон, Р. Декарт). Німецька

класична філософія (І. Кант, Гегель, Л. Фейєрбах). Марксизм (концепція

відчуження праці).

Тема 1.3. Сучасна західна філософія.

      Сцієнтиський напрям (позитивізм, неопозитивізм, постпозитивізм).

Антропологічний напрям сучасної західної філософії (М. Шеллер, Х. Плеснер, А.

Гелен). Основні ідеї та представники філософії екзистенціалізму. Проблема

інтерпретації  тексту в філософії герменевтики (герменевтика буття та

герменевтика свідомості).



Тема 1.4. Формування і розвиток вітчизняної філософської думки.

      Характерні риси українського світогляду. Становлення філософської думки в

Україні. Філософсько-гуманістична думка в Україні

(ХV – ХVІІ ст.). Антропологічна спрямованість філософської думки

Г.С. Сковороди. Філософські погляди українського романтизму ХІХ ст.

Філософська думка в Україні ХІХ – початку ХХ ст. Філософська думка в

українській діаспорі.

Розділ 2. Онтологія, діалектика, гносеологія

Тема 2.1. Філософський зміст категорії «буття». Матерія, її властивості та форми

існування.

Філософське осмислення буття. Буття та його форми. Поняття матерії та

сучасні уявлення про матерію. Рух, простір і час як основні форми існування

матеріального буття. Основні типи просторово-часових структур.

Самоорганізація матеріального буття.

Тема 2.2. Проблема свідомості в філософії.

      Відображення як всезагальна властивість матерії. Форми відображення.

Поняття свідомості. Концепції виникнення свідомості. Структура, властивості та

функції свідомості. Несвідоме, підсвідоме, свідоме та надсвідоме. Проблема

штучного інтелекту.

Тема 2.3. Діалектика як вчення про загальний взаємозв’язок та розвиток.

        Історичні етапи розвитку діалектики та її категоріальне поле. Основні

принципи діалектики, поняття розвиток, прогрес, регрес. Їх співвідношення.

Основні закони діалектики. Категорії діалектики. Альтернативи діалектики.

Тема 2.4. Основні проблеми гносеології.



      Сутність, структура та принципи пізнання. Структура чуттєвого та

раціонального пізнання.  Проблема істини та практики у філософії та науці.

Наукове пізнання, його структура, форми та методи.

Розділ 3. Суспільство та особистість у вимірах філософського аналізу

Тема 3.1. Суспільство як об’єкт філософського аналізу.

      Основні філософські концепції пояснення суспільства та його розвитку.

Діяльність як спосіб існування соціуму. Закон і хаос у суспільстві. Стихійне і

випадкове в розвитку суспільства та свобода людини.

Тема 3.2. Проблема людини у філософії.

      Характерні риси людини як універсальної істоти. Специфіка понять

«людина», «індивід», «індивідуальність», «особистість». Концепції виникнення

людини. Синергетична теорія виникнення життя та людини. Проблема свободи

вибору та сенсу життя.

Тема 3.3. Культура і цивілізація.

      Проблема опредметнення та розпредметнення. Характерні риси культури.

Сутність цивілізації та цивілізаційного підходу (А. Тойнбі, О. Шпенглер).

Рушійні сили історичного процесу. Проблема співвідношення культури та

цивілізації.

Тема 3.4. Суспільний прогрес та тенденції розвитку сучасної цивілізації.

      Поняття прогресу та його критерії. Проблема сенсу історії та «кінця історії».

Основні концепції заперечення прогресу. Роль технологій в історичному процесі

та поняття «технологічна сингулярність».



6.2. Структура та обсяг навчальної дисципліни

Назви розділів і тем
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Розділ 1. Історія філософії

1.1. Предметне поле та
призначення філософії. 8

2 2 4

Тема 1.2.
Еволюція філософських поглядів у
контексті цивілізаційних процесів.

8 8

Тема 1.3. Сучасна західна філософія.
4

4

Тема 1.4.
Формування і розвиток вітчизняної
філософської думки.

4 4

Розділ 2. Онтологія, діалектика, гносеологія
Тема 2.1.
Філософський зміст категорії «буття».
Матерія, її властивості та форми
існування.

8 2 2
4

Тема 2.2.
Проблема свідомості в філософії. 8 2 2 4

Тема 2.3.
Діалектика як вчення про загальний
взаємозв’язок та розвиток.

12 4 4 4

Тема 2.4.
Основні проблеми гносеології. 8 2 2 4

Розділ 3. Суспільство та особистість у вимірах філософського аналізу

Тема 3.1.
Суспільство як об’єкт
філософського аналізу.

6 2 2 2

Тема 3.2.
Проблема людини у філософії. 8

2 2
4

Тема 3.3.
Культура і цивілізація.

6 2 4

Тема 3.4.
Суспільний прогрес та тенденції
розвитку сучасної цивілізації.

6
2

2        2

Усього годин
90

18 20 4 48



Теми лекційних занять

№
з/п Назва теми

Кількість годин

Денна форма
1 Предметне поле та призначення філософії. 2

2 Філософський зміст категорії «буття». Матерія, її
властивості та форми існування. 2

3 Проблема свідомості в філософії. 2

4 Діалектика як вчення про загальний взаємозв’язок
та розвиток. 4

5 Основні проблеми гносеології. 2
6 Суспільство як об’єкт філософського аналізу. 2
7 Проблема людини у філософії. 2

8 Суспільний прогрес та тенденції розвитку сучасної
цивілізації. 2

Разом 18

Теми практичних (семінарських)  занять

№
з/п

Назва теми Кількість годин
Денна форма

1 Предметне поле та призначення філософії. 2
2 Філософський зміст категорії «буття». Матерія, її

властивості та форми існування.
2

3 Проблема свідомості в філософії. 2
4 Діалектика як вчення про загальний взаємозв’язок

та розвиток.
4

5 Основні проблеми гносеології. 2
6 Суспільство як об’єкт філософського аналізу. 2
7 Проблема людини у філософії. 2
8 Культура і цивілізація. 2
9 Суспільний прогрес та тенденції розвитку сучасної

цивілізації.
2

Разом 20



Самостійна робота

№
з/п Назва теми

Кількість
годин

Денна форма
1 Предметне поле та призначення філософії. 4

2 Еволюція філософських поглядів у контексті
цивілізаційних процесів. 8

3 Сучасна західна філософія. 4

4 Формування і розвиток вітчизняної філософської
думки. 4

5
Філософський зміст категорії «буття». Матерія, її
властивості та форми існування. Сучасна наука про
структуру і властивості матерії.

4

6 Проблема моделювання функцій свідомості.
Свідомість і штучний інтелект. 4

7 Діалектика як вчення про загальний взаємозв’язок та
розвиток. Діалектика і синергетика. 4

8 Основні проблеми гносеології. Сучасні когнітивні
технології. 4

9 Суспільство як об’єкт філософського аналізу.
Основні тенденції розвитку сучасного суспільства. 2

10 Культура і цивілізація. 4
11 Проблема людини у філософії. 4

12 Суспільний прогрес та проблема  пошуку його
критеріїв. 2

Разом 48
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8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення,
використання яких передбачає навчальна дисципліна

1. Навчальний план.
2. Підручники та навчальні посібники.
3. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських та самостійних занять.
4. Контрольні роботи, пакет ІНДЗ, питання до заліку для діагностики

успішності студентів.
5. Аудіовізуальні (екранно-звукові) та мультимедійні (комп'ютер з

підключеними до нього аудіо- та відео-технічними пристроями) засоби
навчання.


