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ВСТУП 

 

      1. Мета дисципліни –  надання  знань  з  філософії  як  світогляду  людини, або  сукупності  

поглядів  на  світ  у  цілому  та  ставлення  людини  до цього  світу, в  розумінні  онтологічних, 

гносеологічних, аксіологічних  і  соціальних  проблем  буття. Забезпечити засвоєння специфіки 

філософського осягнення дійсності, ознайомити із наявними філософськими концепціями, які 

розкривають    поліфонізм та плюралізм філософського мислення, створити  умови для   

формування світоглядно-методологічної культури студентів. 

    2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  

        1. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: предмет та 

функції філософії; світогляд та його історичні типи; генезис філософії та її співвідношення  з 

іншими типами світогляду; специфіку та структуру філософського знання; основне коло 

філософських проблем; категоріальні визначення буття; розвиток уявлень про матерію в 

історії філософії; філософські аспекти проблеми руху; сучасні концепції простору та часу; 

історичні форми діалектики; альтернативи діалектики; основні принципи діалектики та зміст 

основних законів діалектики; зміст парних категорій діалектики; специфіку філософського 

підходу до пізнання; особливості суб’єкта та об’єкта пізнання; основні принципи пізнання, 

рівні та форми пізнання; тлумачення проблеми практики у філософії; існуючі у філософії 

концепції істини; сутність глобальних проблем, причини їх походження, наслідки. 

      2. Вміти: розрізняти  та виявляти специфіку різних типів світогляду; пов’язувати загальні 

філософські проблеми з вирішенням завдань у різних галузях сучасної науки; робити 

порівняльний аналіз філософського та конкретно-наукового тлумачення буття; аналізувати 

структуру, ознаки та основні функції свідомості; розрізняти метафізичну та діалектичну 

концепції розвитку світу; окреслювати умови, можливості та рівні пізнання, його різновиди та 

форми; пояснювати відмінність між чуттєвим та раціональним рівнями пізнання; виявляти 

відмінність між істинністю та правдою, а також складний зв’язок між істиною та знанням і 

пізнанням; давати класифікацію та філософський аналіз глобальних проблем сучасності,  

розрізняти соціально-політичні та економічні засоби їх розв’язання. 

      3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження, розуміти сутність 

філософських проблем, тем, ідей, вміти аналізувати філософські та наукові тексти. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Філософія» належить до переліку 

обов’язкових дисциплін. Навчальна дисципліна знайомить студентів культурологів із  

специфікою філософського осягнення дійсності, із наявними філософськими концепціями, які 

розкривають різноманітність філософського мислення, створює  умови для   формування 

світоглядно-методологічної культури студентів. З метою  розуміння сутності філософських 

проблем, тем, ідей та вміння аналізувати філософські та наукові тексти. 

4. Завдання (навчальні цілі) - розкрити студентам специфіку проблемного поля філософії, 

специфіку понятійно-категоріального апарату, функцій філософії. Показником оволодіння 

такого роду знань можна вважати формування у студентів елементарних навиків самостійного 

філософського мислення, аналізувати філософські джерела, аргументувати свою позицію, 

використовувати основні положення даного курсу для свідомого вивчення інших 

філософських дисциплін. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
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ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ФК 3. Здатність критично аналізувати культурні явища та процеси з використанням 

загальнонаукових та спеціальних наукових методів.  

ФК 4. Здатність розуміти та інтерпретувати джерела культури (писемні, речові, візуальні) з 

урахуванням різних контекстів (історичного, соціального, антропологічного, політичного, 

релігійного, екологічного тощо). 

 

5. Результати навчання: 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результати навчання (1. знати; 2. вміти; 3. 

комунікація; автономність та 

відповідальність 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці 

дисциплін Код  Результат навчання 

 Знати:    

1.1. Основні філософські поняття, 

напрями школи, категорії, 

феномени, персоналії 

Лекції, 

семінари 

Усна доповідь, 

дискусії, 

контрольна 

робота, іспит 

9 

1.2. Основи гносеології, логіки, 

риторики, метафізики, онтології, 

антропології, етики, аксіології 

Лекції, 

семінари 

Усна доповідь, 

дискусії, 

контрольна 

робота, іспит 

9 

1.3. Методологію, методи 

застосування знань при вирішенні 

теоретичних та практичних 

питань при навчанні 

Лекції, 

семінари 

Усна доповідь, 

дискусії, 

контрольна 

робота, іспит 

7 

1.4.  Мати глибокі теоретичні знання Лекції Контрольна 

робота, іспит 

15 

 Вміти:    

2.1. Абстрактно мислити, аналізувати і 

синтезувати отриману інформацію 

Семінари Усна доповідь, 

контрольна 

робота, іспит 

10 

2.2. Визначати та обґрунтовувати цілі, 

що співвідносяться власними 

цінностями, професійними 

цінностями та є сенсом життя. 

Виявляти свою світоглядну 

позицію 

Семінари Усна доповідь, 

контрольна 

робота, іспит 

8 

2.3. Володіти  навичками дефініції 

філософських понять, послідовно 

відтворювати розвиток історико-

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

есе, іспит 

14 
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філософських вчень, системи 

філософії та практичної філософії 

2.4. Працювати з першоджерелами та 

науковими публікаціями з 

філософії 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

есе 

8 

 Комунікація:    

3.1. Отримувати необхідну 

інформацію з різних джерел. 

Використовувати знання 

іноземних мов для аналізу 

ресурсів, читання новітньої 

культурологічної літератури в 

підготовці до семінарських занять 

та написання самостійних робіт 

Семінари Усна доповідь, 

дискусія 

4 

3.2. Працювати в малих групах, 

презентувати результати 

проведених досліджень у вигляді 

доповідей, повідомлень, 

презентацій 

Семінари Усна доповідь, 

дискусія 

3 

3.3. Вести полеміку, формувати 

комунікативну стратегію у 

професійній діяльності та 

повсякденному житті 

Семінари Дискусія  3 

 Автономність та 

відповідальність: 

   

4.1.  Самостійно здійснювати 

моральний вибір і нести за нього 

відповідальність, розуміння 

необхідності відповідального 

ставлення до роботи, чіткого і 

своєчасного  виконання обов’язків 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, есе 

5 

4.2.  Нести відповідальність за 

достовірність інформації, 

отриману шляхом індивідуальної 

та колективної роботи, бути 

готовим до співпраці 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, есе 

5 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

ПРН 1. Мати навички критичного мислення, 

викладати у зрозумілий спосіб власні думки, 

+ 

+ 

+

+ 

 

+ 

 

+ 

+

+ 

 

+ 

 

+   

 

+ 

 

 + 

 + 
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здійснювати їх аргументацію. 

ПРН 2. Аналізувати, коментувати, узагальнювати, 
наукові та аналітичні тексти культурологічного 
характеру. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  +

+ 

+

+ 

ПРН 3. Створювати логічно і структурно організовані 
тексти з питань культурології, відповідно до 
спеціалізації. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 + 

+ 

  + + 

ПРН 6. Виявляти, перевіряти та узагальнювати 

інформацію щодо різноманітних контекстів 

культурної практики, визначати ступінь їх 

актуальності із застосуванням релевантних джерел, 

інформаційних, комунікативних засобів та 

візуальних технологій. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 +

+ 

 

+ 

+  + 

 

+ +

+ 

 

ПРН 8. Інтерпретувати культурні джерела (речові, 
друковані, візуальні, художні) з використанням 

спеціальної літератури та визначених методик, 
аргументовано викладати умовиводи щодо їх змісту. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

+  

+ 

 

+ 

=   

+ 

ПРН 16. Визначати, формулювати та аргументувати 
власну громадянську та професійну позицію щодо 
актуальних суспільних питань. 

           +

+ 

+

+ 

 

 

7. Схема формування оцінки:  

7.1. Форми оцінювання  

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 

(знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки 

– результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки. 

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4,  3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 – 28/44 балів 

2. Самостійна робота (есе): РН 2.3, 2.4, 4.1, 4.2 – 2/6 балів 

3. Контрольна робота: РН – 1.1-1.4, 2.1, 2.2 – 6/10 балів  

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка складається із 

балів, отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах), самостійну роботу (есе) та контрольні роботи.  Всі види робіт в семестрі мають в 

підсумку: 

- в максимальному вимірі  - 60 балів 

- в мінімальному вимірі - 36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі. 

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 – 24/40 балів 
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Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 

питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку дає 40 балів 

за іспит. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 

балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може 

бути меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не 

додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час 

навчального періоду). В екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» 

ставиться «0», а в колонку «результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, 

отриманих під час навчального періоду. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 

балів. 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за період навчання (мінімум 36, максимум 60 балів) та 

екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 
 

 Семестрова кількість 

балів 

Іспит Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

 

 

7.2. Організація оцінювання: 

 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min b – 36 балів Max b – 60 балів 

b ×n ∑ b ×n ∑ 

Семінар Усна відповідь 2 10 20 3 10 30 

Доповнення, участь у 

дискусіях 

1 8 8 2 7 14 

Контрольна робота До тем 1-4 3 1 3 5 1 5 

Контрольна робота До тем 5- 11 3 1 3 5 1 5 

Самостійна робота Есе 2 1 2 6 1 6 

Іспит  24 1 24 40 1 40 

 

Оцінювання за формами контролю :  

(b – це кількість балів за виконаний вид роботи; n – це кількість разів для виконання (значення 

b та n залежать від конкретного розподілу годин кредитів на даний курс); ∑ - це сума балів за 

вид роботи). 

 

Критерії оцінювання:  

1. Аудиторна робота:  

Усна відповідь 

3 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано 

його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи 

обов’язкову та додаткову літературу  
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2 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу 

 Доповнення / дискусія:  

2 бали – доповнення змістовне  

1 бал – інформація не суттєво розширює дискусію 

2. Самостійна робота (есе з проблемних запитань, виявлених у дискусіях) 

6-5 балів – позиція студента є аргументованою, авторською та самостійною роботою 

4-2 бали – позиція студента має незавершену аргументацію, та є не самостійною. 

1-0 балів – позиція не аргументована. 

3. Контрольна робота: 

5-4 бали -  студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано 

його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість письмової роботи 

3-0 бали – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Демонструє не самостійність у 

виконані завдань 

4. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано 

його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість письмової роботи 15-11 балів - 

студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може 

не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, 

використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного 

дослідження / письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності  

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, 

недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє 

не самостійність у виконані завдань  

 

7.3 Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

№ 

 

 

 

Назва лекції 

Кількість годин 

лекції 
семінар

и 

самостійна 

робота 

Частина 1. Засади філософського мислення 

1 Тема 1. Загальні уявлення про філософію 2  4 

2 Тема 2. Сутність філософії та особливості 

філософствування  
2 2 6 

3 Тема 3. Світогляд: поняття, структура, типи 2 2 6 

4 Тема 4. Стратегії  і напрями  сучасної  філософії  8 6 10 

5 Контрольна робота  2  

Частина 2. Основні проблеми філософії 

6 
Тема 5. Онтологія як філософське вчення про буття. 

Метафізика. Діалектика 
2 2 4 

7 Тема 6. Свідомість як філософська проблема 2 2 4 

8 
Тема 7. Філософія пізнання. Наука як соціокультурний та 

пізнавальний феномен.   
4 4 6 

9 Тема 8. Cуспільство як предмет філософського аналізу  2 2 4 

10 Тема 9. Філософське осмислення людини  2 2 6 

11 Тема 10. Аксіологія (теорія цінностей) 2 2 6 

12 
Тема 11. Філософське осмислення культури і 

цивілізаційних процесів 
2 2 4 

13 Контрольна робота   2  

      Всього 30 30 60 

 

Загальний обсяг – 120 год. в тому числі: 

Лекцій – 30 год.  

Семінари – 30 год. 

Самостійна робота – 60 год.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Основна література: 

1. Історія української філософії: Підручник. – К.: Академвидав, 2008. 

2. Пазенок В.С. Філософія: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2008. 

3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник. – 3-тє вид. перероблене та 

доповнене. – Львів, 2005. 

4. Попов М.В. Філософія: підручник. – К.: ВСВ «Медицина», 2011. 

5. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. – К.: Академвидав, 2008. 

6. Філософія: Навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін. За ред. 

І.Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікор, 2006. 

7. Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів за ред.Л.В. 

Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. 

  

Додаткова література: 

1. Баумейстер А. Буття і благо : монографія / Андрій Баумейстер. – Вінниця : Т.П. Барановська, 

2014. – 417 с. 

2. Баумейстер А. Біля джерел мислення і буття : вибрані філософські етюди / Андрій 

Баумейстер. – Київ : Дух і літера, 2012. – 473 с. 

3. Бурдьє П. Практичний глузд / П’єр Бурдьє ; переклад з французької Оксани Йосипенко, 

Сергія Йосипенка, Андрія Дондюка; за ред. Сергія Йосипенка. – Київ : Український центр 

духовної культури, 2003. – 528 с. 

 4. Грані людського буття : позитивні та негативні виміри антропокультурного : монографія / 

Є.І. Андрос та ін. – Київ : Наукова думка, 2010. – 349 с. 

5. Гуссерль Е. Криза європейських наук і трансцендентальна феноменологія. Вступ до 

феноменологічної філософії // Філософська думка. – 2002. - № 3. – С. 134-149. 

6. Кант І. Критика чистого розуму / Іммануїл Кант. ; пер. з нім. та примітки Ігоря Бурковського. 

‒ К. : Юніверс, 2000. ‒ 500с 

7. Кримський С. Запити філософських смислів / Сергій Борисович Кримський. – К. : Вид. 

ПАРАПАН, 2003. – 240 с. 

8. Онтологія людини : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.В. 

Лях та ін. ; за редакцією В.В. Ляха, Л.І. Мозгового. – Слов’янськ, 2004. – 229 с. 

9. Ортеґа-і-Ґассет Х. Бунт мас. – С. 15-139. // Ортеґа-і-Ґассет Х. Вибрані твори. Пер. з ісп. 

Вольфрама Бурггардта. – Київ : Основи, 1994. – 420 с. 

10. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги / Карл Поппер; пер. з англ. Олександр 

Коваленко, Олександр Буценко. – Київ : Основи,1994. – 2т. 

11. Рьод В. Шлях філософії : з XVII по ХІХ століття : посібник / Вольфґанґ Рьод ; пер. з нім. 

В.М. Терлецького, О.І. Вєдрова. – Київ : Дух і літера, 2009. – 386 с. 

12. Рьод В. Шлях філософії: XIХ-ХХ століття : посібник / Вольфґанґ Рьод ; переклад з 

німецької М.Д. Култаєвої, В.І. Кебуладзе, В.М. Терлецького. – Київ : Дух і літера, 2010. – 366 

с. 

13.Сковорода Г. Розмова про істинне щастя / Г.С. Сковорода ; пер. укр. мовою, примітки В.О. 

Шевчука. – Харків : Прапор, 2002. – 270 с. 

14. Штайн Е. Вступ до філософії / Пер. з нім. Ілони Терзової. – Жовква : Місіонер, 2011. – 202 

с. 

15. Декарт Р. Міркування про метод, щоб правильно сформувати свій розум і 

відшукати  істину в науках. – К., 2001. 

16. Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. Пер. з фр. –        В 3-х 

томах. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2011-2013. 

17. Філософський енциклопедичний словник / Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН 

України. – К., 2002. 



9 

 

 

 


