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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни «Філософія» – дати уявлення про специфіку філософії як 
важливої форми суспільної свідомості, історичного типу світогляду, формування 
комплексу знань про головні особливості філософського та інтелектуального 
процесу з найдавніших часів до початку ХХІ століть в їхньому зв’язку з сучасним 
цивілізаційним, соціальним, культурним і науковим поступом.  

 
СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Тема 

Години 
(лекції, 

лабораторні, 
практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

1 семестр 
Модуль 1 

 
Тема 1.  
Філософія як 
універсальний 
тип знань 

 
2/2 

Сформовані цілісні 
знання про: Філософія як 
теоретичне ядро 
світоглядного знання. 
Сутність, структура та 
історичні типи світогляду. 
Природа філософського 
знання. Предмет, структура 
та основні функції філософії. 
Історія філософії - 
об'єктивний історичний 
процес розвитку світової 
філософської думки. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
доповідей. 
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

 
6 балів 



Сутність, основні ознаки та 
характерні ознаки основних 
етапів становлення та 
розвитку світової філософії. 
Діалог концепцій, думок. 

 
Тема 2.  
Онтологія, 
філософське 
розуміння світу 

 
1/1 

Сформовані цілісні 
знання про: Історико-
філософські концепції 
онтології. Генезис поняття 
«буття». Поняття субстанції. 
Матеріалістична та 
ідеалістична онтологія. 
Моністичні та плюралістичні 
концепції буття. Буття та 
небуття. Співвідношення 
буття та сущого, буття та 
існування. 

Рух та розвиток. 
Матеріальна єдність світу та 
класифікація наук. Форми 
руху матерії. Час та простір 
як модуси існування світу. 
Особливості суспільного 
часу та простору. 
Співвідношення природи та 
суспільства у розвитку світу. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
доповідей. 
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

 

 
6 балів 

 
Тема 3.  
Філософська 
антропологія. 
Філософія 
людини 
 

 
1/1 

Сформовані цілісні 
знання про: Людина як 
предмет філософії. Уявлення 
про природу та сутність 
людини на різних етапах 
розвитку філософії. Сутність 
людини. Антропосоціогенез. 

Поняття індивіда, 
індивідуальності та 
особистості. Особистість як 
продукт і творець 
соціального середовища. 
Відчуження. Передумови 
розвитку особистості. 
Свобода та відповідальність 
особистості. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
доповідей. 
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

 

 
6 балів 

 
Тема 4. 
Філософія 
свідомості 

 
1/1 

Сформовані цілісні 
знання про: Історико-
філософські концепції 
свідомості. Засади 
виникнення свідомості. 
Співвідношення онтогенезу 
та філогенезу. 

Тотожність буття та 
свідомості. Мислення як 
атрибут субстанції. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
доповідей. 
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 

 
6 балів 



Закономірність виникнення 
свідомості як ідеальної 
форми матеріального. 

Свідомість, мислення 
та мова. Свідомість та 
самосвідомість. Форми 
суспільної свідомості: 
історичні засади 
диференціації суспільної 
свідомості на форми. 

роботи. 
 

 
Тема 5.  
Гносеологія. 
Філософія 
пізнання 

 
1/1 

Сформовані цілісні 
знання про: Основні 
гносеологічні концепції в 
історії філософії. 
Агностицизм та його сучасні 
варіації. Суб'єкт і об'єкт 
пізнання. 

Загальні рівні пізнання. 
Сутність та взаємозв'язок 
емпіризму та ірраціоналізму. 
Особливості та підрівні 
чуттєвого пізнання. 

Зміст розсудку. 
Відмінності формальної 
логіки у буденній та 
науковій свідомості. 
Раціональні методи пізнання. 

Категорійний рівень 
розуму як вищого рівня 
пізнання. Особливості, рівні і 
форми наукового пізнання. 
Основні методи наукового 
пізнання. Поняття істини. 
Практика як критерій 
істинності пізнання та 
критерій істинності самої 
практики. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
доповідей. 
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

 

 
6 балів 

 
Тема 6.  
Діалектика - 
всезагальна 
теорія розвитку 

 
1/1 

Сформовані цілісні 
знання про: Діалектика як 
вчення про всезагальний 
розвиток. Історико-
філософські форми 
діалектики. Поняття 
розвитку. Розвиток і 
саморозвиток. 
Всезагальність законів 
розвитку. Альтернативні 
концепції розвитку. 

Основні принципи та 
закони діалектики. Сутність 
суперечності. Форми та 
способи розв'язання 

Написання 
доповідей. 
тестів, 
підготовка 
презентацій, 
підготовка 
словника 
термінів. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

 
 
 

 
6 балів 



суперечностей. 
Сутність та зміст 

категорій діалектики. 
Співвідношення категорій 
діалектики. 

Всього за 1 модуль 36 
Модуль 2 

 
Тема 1.  
Філософія 
суспільства 
 

 
1/1 

Сформовані цілісні 
знання про: Основні 
концепції суспільства у 
філософії. Поняття 
суспільства. Суспільство та 
спільнота. Суспільні 
відносини та їх структура. 

Суспільство як система 
форм суспільної свідомості. 
Функції суспільства. 

Рушійні сили розвитку 
суспільства. Діяльність як 
спосіб існування та розвитку 
людини й суспільства. 

Написання 
доповідей. 
тестів, 
підготовка 
презентацій, 
підготовка 
словника 
термінів. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

 

 
6 балів 

 
Тема 2.  
Філософія 
економіки 

 
1/1 

Сформовані цілісні 
знання про: Технологічні, 
фінансові, наукові та 
соціокультурні засади 
економіки у філософії 
економіки. Філософське 
тлумачення економічних 
теорій. Економіка в системі 
суспільних відносин. 
Людина як суб'єкт 
економічної діяльності. 
Економіка в системі 
соціокультурних, 
ідеологічних, морально-
психологічних і релігійних 
відносин. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
доповідей. 
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

 
6 балів 

 
Тема 3.  
Філософія 
моралі 

 
1/1 

Сформовані цілісні 
знання про: Історичний 
розвиток філософських 
уявлень про мораль. 
Категорії моралі. Мораль та 
моральність. Поняття 
нігілізму. Абсолютизм та 
релятивізм у етиці. 
Формування моральності 
особистості. Людина як 
найвища цінність. Етична 
проблематика в економічній 
діяльності. Місце етики в 
сучасному світі. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
доповідей. 
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

 
6 балів 



 
Тема 4. 
Філософія 
релігії 

 
1/2 

Сформовані цілісні 
знання про: Історичні етапи 
становлення філософії 
релігії. Сучасна філософія 
релігії. Науково-
пізнавальний та світоглядний 
аспекти філософського 
вивчення релігії. Критичний 
та апологетичний підходи до 
визначення сутності та 
істинності релігії. Роль і 
місце релігії в сучасному 
світі. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
доповідей. 
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

 
6 балів 

 
Тема 5.  
Філософія 
культури 

 
1/2 

Сформовані цілісні 
знання про: Поняття 
культури. Основні концепції 
культури. Культура як 
соціальне, матеріально-
духовне явище. Конкретно-
історичні типи існування 
культури. Форми    культури. 

Національне та 
загальнолюдське в культурі. 
Діалогічний характер 
культури Культура як спосіб 
буття людини. Духовна 
культура як форма ціннісної 
єдності цивілізації. Людина 
як творець та творіння 
культури. Феномени 
субкультури та 
контркультури. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
доповідей. 
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

 
5 балів 

 
Тема 6.  
Філософія 
цивілізації 

 
2/2 

Сформовані цілісні 
знання про: Поняття 
цивілізації та її основні 
концепції. Історичні типи 
цивілізацій. Цивілізація та 
цивілізації. Сучасна світова 
цивілізація, її характерні 
особливості, протиріччя. 
Поняття: структура 
цивілізаційних основ 
розвитку сучасного людства. 
Інформаційне суспільство.  

Світова цивілізація - 
нова парадигма розвитку.
 Поняття футурології. 
Основні футурологічні 
концепції. Завдання 
переходу від технологічної 
до антропогенної цивілізації. 
Універсальна концепція 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
доповідей. 
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

 
5 балів 



сталого розвитку. 
Глобальність як сутнісна 
ознака сучасної цивілізації. 
Сутність, походження та 
основні типи глобальних 
проблем. 

Всього за 2 модуль 34 
Всього за семестр 70 
Екзамен 30  
Всього за курс 100 

 
 



ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
 

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 
причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 
(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 
реферати повинні мати коректні текстові посилання на 
використану літературу 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 
деканом факультету) 

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
 

Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 
екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно незараховано 
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