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2021-2022

Системний аналіз

124 Системний аналіз

12 Інформаційні технології

ФІТ

• «Соціологія»; 
• «Політологія»;

• «Релігієзнавство»

ПРН 8. Знати методологію системних досліджень, методи дослідження та аналізу складних природних, 
техногенних, економічних та соціальних об'єктів та процесів, розуміти складність об’єктів та процесів різної 

природи, їх розмаїття, багатофункціональність, взаємодію та умови  існування для розв’язування прикладних 
і наукових завдань в галузі системних наук та кібернетики, а також розуміння методів системного аналізу та 
теоретичної кібернетики щодо побудови інформаційних моделей об'єктів та процесів різної природи.

ФК 15. Здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові області, використовуючи здобуті базові знання 
зі системних наук та кібернетики, а також в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій.

Місце дисципліни в освітній програмі

екзамен

2



Лектор - к.філос.н., ст. викладач  Крамар Т. В.
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Забезпечення дисципліни

Аудиторні заняття

Загальний обсяг лекцій:  28 год

Філософія права

Філософія релігії 

Філософія моралі

Філософія культури

Філософія історії 

Філософія економіки 

4. Жеребкін В.Є. Логіка: підручник / Жеребкін В.Є. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2006. – 255 с.

3. Хрестоматія. Філософія: Навч. Посіб. – К.: КНТЕУ, 2010. – 130 с.

2. Мазараки А.А. Торговля. Деньги. Менталитет. – К., 2006. – 632 с.

1.  Шкепу М.О. Філософія: навчальний посібник. – К.: КНТЕУ, 2010. – 347 с. 

Основні джерела

Філософія суспільства та цивілізації

Філософська теорія розвитку

Філософія пізнання

Філософія свідомості

Філософія людини

Філософське вчення про буття 

Філософія як світогляд і наука

Тема лекції



Викладач -  к.філос.н., ст. викладач  Крамар Т. В.

№ Тема семінарського заняття Бали

1 Історія філософії у визначних постатях 5

2 Проблема буття та її філософські інтерпретації  5

3 Основні напрямки філософії людини 5

4 Свідомість як відображення 5

5 Особливості пізнавального процесу 5

6 Характерні особливості діалектичного погляду на світ 5

7 Основні концепції цивілізації 5

8 Актуальні цивілізаційні проблеми 5

9 Сучасні економічні проблеми та їх філософський аналіз 5

10 Філософські утопії як ідеальні орієнтири історичного руху 5

11 Моральні та екзистенційні проблеми контр-культури та субкультури 5

12 Історія етичних вчень 5

13 Історія релігійних вірувань 5

14 Філософські проблеми патристики і схоластики 5
Модульний контроль 30

Загальний обсяг семінарських занять 28 год 100



Політика дисципліни

Відвідування 
занять

Відпрацювання 

пропущених занять

Допуск до екзамену

Підсумкова 
модульна оцінка

Екзаменаційна 

оцінка

Підсумкова оцінка з 
дисципліни

Підсумкова модульна оцінка за семестр є сумою оцінок, отриманих студентом за виконання семінарських 

завдань та оцінки модульного контролю. Максимальна модульна оцінка становить 100 балів.
Студент, який отримав підсумкову модульну оцінку менше за 20 балів, при будь-якій екзаменаційній оцінці 
не може отримати задовільну підсумкову оцінку з дисципліни і буде ліквідовувати академічну заборгованість 
під час додаткової сесії.

Максимальна екзаменаційна оцінка становить 100 балів

Підсумкова оцінка з дисципліни обчислюється як середнє арифметичне підсумкової модульної та 
екзаменаційної оцінки.

Відвідування лекційних та семінарських занять з дисципліни є обов'язковим для всіх студентів

Студент, який пропустив семінарське заняття, самостійно вивчає матеріал за наведенами в силабусі 
джерелами, виконує завдання і здає його  викладачу. За умови неповажної причини пропуску заняття, оцінка 

за семінарське завдання буде знижена. 

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу всі студенти допускаються до іспиту


