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 Місце дисципліни в освітній програмі 

Анотація Навчальна дисципліна «Філософія» є однією з найважливіших 

складових освітнього процесу закладів вищої освіти та спрямована на 

розвиток, збагачення і поглиблення гуманітарної підготовки студентів, 

формування всебічного світогляду майбутніх професіоналів.  

Тематична структура курсу дозволить студентам ознайомитися з 

досягненнями світової та вітчизняної філософської думки, основними 

філософськими школами та напрямами у їх історичному розвитку, 

філософською термінологією; розширити знання про людину, суспільство, 

культуру, цивілізацію, основні закономірності руху та розвитку, історичні 

типи світогляду, свідомість та її структуру; ознайомитися з основами 

теорії пізнання, філософською методологією та методологією наукових 

досліджень. 

Мета та 

завдання  

Мета викладання дисципліни: визначити сутність людини і 

навколишнього світу в їх всебічних зв’язках та відносинах, сформувати 

теоретичні засади філософського світогляду як системного погляду на світ і 

місце в ньому людини та навички застосування різних філософських 

методологічних підходів до аналізу сучасного життя, розв’язання  його 

теоретичних та практичних проблем.  

Завдання навчальної дисципліни: 

- розкрити сутність та розвиток історико-філософського знання як 

об’єктивного процесу; 

- дати цілісне уявлення про структуру та зміст філософського знання, 

Силабус  (SYLLABUS) 



його основні категорії; 

- сприяти формуванню основних світоглядних цінностей та 

філософської культури мислення студентів. 

Перелік 

загальних та 

фахових 

компетентностей 

/Програмні 
результати 

навчання   

ЗК01 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, вести здоровий спосіб життя. 

ЗК03 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК06 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК07 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК09 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Результати 

навчання 

(компетентності) 

РН 19. Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та 

громадянської свідомості 

РН 20. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави.  

РН 21. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

РН 22. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на 

основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, 

використовувати різні види та форми 

Пререквізити Дисципліна вивчається після історичних наук, передує вивченню 

«Соціології», «Політології» та «Релігієзнавства». 

 Зміст дисципліни та оцінювання результатів навчання 
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план 

 

№ 

пор. 
Назва теми 

Кількість годин 

Ф
о
р
м
и

 к
о
н
тр

о
л
ю

 

В
сь

о
го

 г
о
д
и
н

 /
 

к
р
ед

и
ті
в
 

з них 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

за
н
я
тт

я
 

С
ам

о
ст

ій
н
а 

р
о
б
о
та

 

ст
у
д
ен

ті
в
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Філософія як світогляд і наука 14 2 2 10 КО, Т 

2. Філософське вчення про буття 13 2 2 9 
ВД, 

ЕО 

3. Філософія людини 18 4 4 10 ВД, Т 

4. Філософія свідомості 14 2 2 10 
КО, 

ЕО 

5. Філософія пізнання 14 2 2 10 
ВД, 

ЕО 

6. Філософська теорія розвитку 14 2 2 10 КО, Т 

7. 
Філософія суспільства та 

цивілізації 
14 2 2 10 Е, КО 



8. Філософія економіки 14 2 2 10 
ВД, 

КО 

9. Філософія історії 13 2 2 9 КО, Т  

10. Філософія культури 13 2 2 9 ЕО, Е 

11. Філософія моралі 13 2 2 9 
КО, 

ЕО 

12. 

 
Філософія релігії 13 2 2 9 

ВД, 

КО 

13. 
Філософія права / в т. ч. 

модульний контроль 
13 2 2 9 

ІП, 

ККР 

Разом 180/6 28 28 124  

Підсумковий контроль – екзамен 

 

Структура 

навантаження 

студентів 

180 годин / 6 кредитів (лекцій - 28 год.; семінари – 28 год.; самостійна 

робота - 124 год.) 

Форми контролю КО  – колективне обговорення (8×2=16 балів); ЕО  – експрес-опитування 

(1×4=4 бали); ВД  – виступ з доповіддю(7×5=35 балів); Т  – тестування 

(2×5=10 балів); Е  – есе (5 балів); ІП  – індивідуальний проект (10 балів); 

ККР  – комплексна контрольна робота (20 балів) 

Список 

рекомендованих 

джерел 

Основний 

1. Ільїн В.В., Кулагін Ю.І. Філософія: Підручник в 2 ч. – Ч.I–ІІ. – К.: 

Альтерпрес, 2002. – 464 с.; 480 с. 

2. Валуйский О.О. Практикум з філософії. – К.: ВЦ КНТЕУ, 2003. – 243 с. 

3. Мазараки А.А., Ильин В.В. Философия денег. – К., 2004. – 718 с. 

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

5. Шкепу М.О. Філософія. Навчальний посібник. – К.: КНТЕУ, 2010. – 

347 с. 

 Політика дисципліни 

Організація 

навчання 

Відвідування лекційних та семінарських занять з дисципліни є 

обов’язковим для всіх студентів.  

Підсумкова модульна оцінка за семестр є сумою оцінок, отриманих 

студентом за виконання завдань аудиторної, самостійної роботи та 

модульного контролю.  

Максимальна модульна оцінка становить – 100 балів. 

Максимальна екзаменаційна оцінка є результатом виконання завдань 

екзаменаційного білету та становить – 100 балів. 

Підсумкова оцінка з дисципліни обчислюється як середньоарифметичне 

між підсумковою модульною та екзаменаційною оцінками. 

Студент який отримав підсумкову модульну оцінку менше ніж 20 балів, 

при будь якій екзаменаційній оцінці не може отримати задовільну 

підсумкову оцінку з дисципліни. 

Студент може ліквідувати академічну заборгованість під час додаткової 

сесії. 

Відпрацювання 

пропусків занять 

Студент, який пропустив семінарське заняття, самостійно вивчає матеріал, 

готує завдання винесене на семінарське заняття (відповідно до робочої 

програми дисципліни) та складає його викладачу в усній, або письмовій 



формі.  

Академічна 

доброчесність 

Дотримання положень «Етичного кодексу здобувача вищої освіти 

КНТЕУ». Доступне за посиланням: 

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf 
 

 


