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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3

32

58

кредити ЄКТС
(90 годин)

години контактна робота з викладачем
(16 годин лекцій;
16 годин семінарських занять)

годин - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

перший

МОВА ВИКЛАДАННЯ

українська

ФОРМА КОНТРОЛЮ

екзамен

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

нормативна
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

немає
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

засвоєння знань щодо сукупності поглядів на світ у цілому та ставлення людини до цього
світу, розуміння онтологічних, гносеологічних, аксіологічних, соціальних проблем буття, й
формування вмінь та навичок ефективного застосування цих знань у практиці професійної
діяльності та комунікації.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Філософія: загальна частина
Тема 1. Філософія як універсальний тип знань. Філософія та світогляд.
Тема 2. Проблема буття як основа будови філософської картини світу.
Тема 3. Філософські проблеми пізнання.
Тема 4. Основи філософії науки.
Модуль 2. Галузеві філософії
Тема 5. Філософія людини.
Тема 6. Філософія природи.
Тема 7. Соціальна філософія та філософія історії.
Тема 8. Основи етичних знань.
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

розуміння предмету та функцій філософії, світогляду та його історичних типів, специфіки
філософії та структури філософського знання;
усвідомлення основних принципів, умов, рівнів та форм пізнання;
знання базових віх історії філософії, основного кола філософських проблем;
оволодіння системою філософських категорій;
здатність критично мислити та аргументовано висловлювати власну думку, визначати тип
логічних помилок, що виникають внаслідок порушення логічних законів;
володіння прийомами ведення дискусії;
опанування навичок здійснення логічних операцій з поняттями, висловлюваннями
та умовиводами;
вміння аналізувати конкретні життєві ситуації в розрізі філософії, розв’язувати
практичні проблеми, спираючись на філософський інструментарій.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та інтерактивні лекції;
семінарські та практичні заняття;
тренінги, ділові ігри, симуляції;
проблемно-пошукові, дослідницькі, репродуктивні, пояснювально-ілюстративні методи.

РЕГЛАМЕНТ
ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на семінарських (практичних) заняттях – ~ 15 балів.
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 10 балів
- Складання модульних контролів – всього 15 балів;
- Написання аналітичних оглядів – ~ 15 балів
- Проходження онлайн курсів спорідненого змісту – ~ 15 балів
- Опрацювання літератури за курсом – ~ 15 балів
- Опанування аудіовізуального контенту – ~ 15 балів
- Екзамен – ~ 100 балів.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни – середньоарифметичне балів поточної
успішності та балів за екзамен
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал
за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів
після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не
підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за наступні
види робіт:
–



за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
за участь у науково-пошуковій роботі, конференціях, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна
література:

1. Киричок А.Б. Філософія: підручник для студентів вищих навчальних
закладів. Полтава: РВВ ПДАА, 2010. 381 с. URL:
https://www.umsa.edu.ua/storage/kf_filosof/files/6oT7nwlcLkZyC3ZHNzJiIY3p
CdlpyB6hP2Yij8SN.pdf
2. Коэн М., Нагель Э. Введение в логику и научный метод. Челябинск,
2010, 655 с. URL:
https://www.libfox.ru/414340-morris-koen-vvedenie-v-logiku-i-nauchnyy-metod.html
3. Кузь О. М. та ін. Філософія науки: навчальний посібник. Харків: ХНЕУ ім.
С. Кузнеця, 2017. 172 с. URL: https://philarchive.org/archive/CHEPOS-2
4. Ларіонова В. К. Історія етичних учень. Посібник. Івано-Франківськ:
Видавництво «Гостинець», 2004. 192 с.URL:
http://194.44.152.155/elib/local/sk754744.pdf
5. Основи філософських знань: Підручник / Горлач М.І. та ін. К.: ЦУЛ, 2008.
1028 с. URL:
http://shron1.chtyvo.org.ua/Horlach_Mykola/Osnovy_filosofskykh_znan.pdf
6. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней.
В 4-х т. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1994-1996.
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/reale_antiseri-1-2_tom-antic-srednevekovie-20038l.pdf
7. Семенюк Е. та ін. Філософія сучасної науки і техніки: підручник. Вид.
3-тє, випр. та допов. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 364 с. URL:
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/08/Melnyk60h84-2016-ilovepdfcompressed.pdf
8. Філософія: Курс лекцій / Бичко І.В., Табачковський В.Г., Горак Г.І. та ін. К.:
Либідь, 1994. 416 с. URL:
http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/buchko/Philosophy.html
9. Хайек Ф. А. фон Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма.
Пер. с англ. М.: Изд-во „Новости" при участии изд-ва «Catallaxy»,
1992. 304 с. URL: http://www.libertarium.ru/l_lib_conceit04

Англомовні
джерела:

1. Brown R. Logic and Philosophy. URL:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfR0qhtOKP6f9bL1gtQhPE6Wi0tx7tLcj

2. Carneades.org (освітній канал). URL:
https://www.youtube.com/channel/UC1VzCyqpmCaRh8_BnijbOvg
3. Grace College Online Education
https://online.grace.edu/news/business/business-ethics-and-social-responsibility/

4. Stanford Encyclopedia of Philosophy. URL: http://plato.stanford.edu/
5. The School of Life. Western Philosophy. URL:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwxNMb28XmpeypJMHfNbJ4RAFkRtmAN3P

Інтернет
джерела:

1. Andrii Baumeister (освітній канал) URL:
https://www.youtube.com/channel/UCpwQ3deqRxm1e2tM6pMZF4A
2. Етика сьогодні. URL: http://www.etica.in.ua/golovna/
3. Crash Course: Ethics. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=FOoffXFpAlU&list=PLa_ZSYFNmJvvtaPCcfYxQljsJDyhMtWe
4. Harvard Ethics Class. URL:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLD69712B84F998857

5. Intelligent Listening, або Мистецтво Слухати. Дистанційний курс на
платформі
VUM. URL: https://vumonline.ua/course/intelligent-listening/
6. Plato's Cave (освітні лекції і доповіді для розширення світогляду в
гуманітарних та соціальних науках). URL:
https://www.youtube.com/channel/UCdymTSU5CS-pOzo6clD8p5g
7. Plato's Cave. Справедливість із Майклом Сенделом. URL:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLl22zbqw2kHrHXVLo402y7cTIb89KRFKI

8. Наука повсякденного мислення. Онлайн курс на платформі
Prometheus. URL:
https://courses.prometheus.org.ua/courses/UQx/THINK101/2016_T2/about
9. Філософія. Онлайн курс на платформі Prometheus. URL:
https://courses.prometheus.org.ua/courses/KPI/PHIL101/2016_T2/about

