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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Філософія належить до циклу фундаментальних дисциплін навчального плану, 

вивчення якої є важливим чинником духовного збагачення, інтелектуального розвитку, 

формування світоглядно-методологічної парадигми студентської молоді, усвідомлення 

ними свого місця і ролі в суспільстві; визначення ціннісних орієнтирів особистої та 

соціальної активності громадянина, розуміння проблеми людського буття і насамперед 

питання, хто є людина, як їй жити, на що орієнтуватися в нових умовах, як долати різні 

перешкоди до майбутнього. 

Завдання вивчення дисципліни: формування та розвиток у студентів: культури 

мислення, почуття гідності і відповідальності, навичок критичного мислення, логічного 

мислення, відчуття цінності життя, уміння бути частиною сучасного суспільства; 

сприяння гуманізації освіти через засвоєння досягнень сучасної філософії, інформації про 

світ у цілому і ставлення людини до цього світу. Курс складається з 4 змістовних модулів.  
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СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

Змістовий модуль 1. Філософія стародавнього світу 

Тема 1. 

Предмет, 

завдання та 

функції 

філософії 

 

1/2 

Знати базові 

філософські 

поняття, предмет, 

метод та функції 

філософії у 

суспільстві 

 

 

Усне 

опитування. 

Написання 

тестів, ессе. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn) 

 

 

Тема 2. 

Історичні типи 

світогляду 

 

1/2 

Знати світові 

історико-

філософські 

традиції. 

Розрізняти основні 

типи світогляду, 

знати їх 

характеристику та 

структуру. 

Усне 

опитування. 

Написання 

тестів. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn) 

 

Тема 3.  

Філософія 

Стародавньої 

Індії 

 

1/2 

Знати особливості, 

передумови 

філософії у 

Стародавній Індії. 

Знати відмінності 

між астикою та 

настикою, основні 

школи  

 

Усне 

опитування. 

Написання 

тестів, ессе. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn) 

 

Тема 4. 

Філософія 

Стродавього 

Китаю 

 

1/2 

Знати особливості, 

передумови 

виникнення та 

формування 

легізму, моїзму, 

конфуціантсва та 

інших 

філософських шкіл 

Стародавнього 

Китаю 

 

Усне 

опитування. 

Написання 

тестів, ессе. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn) 

 



Тема 5.  

Філософія 

Стродавьої 

Греції: 

досократики 

 

1/2 

Знати передумови, 

особливості, 

хронологічні межі 

досократичного 

періоду 

європейської 

філософії  

 

Усне 

опитування. 

Написання 

тестів, ессе. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn) 

 

Тема 6.  

Філософія 

Сократа, 

Платона, 

Аристотеля 

 

1/2 

Знати особливості 

та специфіку 

періоду Високої 

класики у Грецькій 

філософії. Бути 

здатними 

розрізняти течії у 

філософії та 

критично їх 

аналізуввати 

 

Усне 

опитування. 

Написання 

тестів, ессе. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn) 

 

Тема 7.  

Елліністично-

римська 

філософія 

 

1/2 

Розрізняти ідеї 

представників 

філософії Стої, 

репрезентувати 

переваги та 

недоліки у їх 

спробах опису 

світу.  

 

Усне 

опитування. 

Написання 

тестів, ессе. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn) 

 

Змістовий модуль 2. Середньовічна філософська думка 

Тема 8. 

Середньовічна 

філософія. 

Апологетика 

 

1/2 

Знати основні 

поняття філоофії. 

Бути здатними 

коректно їх 

вживати.   

 

Усне 

опитування. 

Написання 

тестів, ессе. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn) 

 

Тема 9.  

Патристика та 

схоластика 

 

1/2 

Знати основні 

поняття з теми 

Вміти 

формулювати 

філософські 

питання.  

Аналізувати 

взаємозв’язок 

духовного та 

природного в 

людині 

 

Усне 

опитування. 

Написання 

тестів, ессе. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn) 

 

Змістовий модуль 3. Філософія XIV-XVII століть 



Тема 10. 

Філософія 

епохи 

Відродження. 

 

1/2 

Знати основні 

поняття з теми 

Вміти визначати 

передумови та 

чинники переходу 

від Середньовічної 

філософії до доби 

Відродження 

Усне 

опитування. 

Написання 

тестів, ессе. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn) 

 

Тема 11. 

Філософія 

Нового часу 

 

1/2 

Розрізняти 

загальнонаукові, 

філософські та 

специфічно наукові 

методи пізнання 

Застосовувати 

набуті знання для 

зростання фахової 

майстерності 

Усне 

опитування. 

Написання 

тестів, ессе. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn) 

 

Змістовий модуль 4. Філософія періоду XVIII – початку XX століть 

Тема 12.  
Філософія 

Просвітництва 

 

1/2 

Знати основні 

поняття з теми 

Вміти 

формулювати 

проблеми 

суспільного буття 

 

Усне 

опитування. 

Написання 

тестів, ессе. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn) 

 

Тема 13.  
Німецька 

класична 

філософія  

 

1/2 

Знати основні 

поняття з теми 

Вміти описати 

основні 

філософські ідеї 

трансцендентально

ї філософії.  

 

 

Усне 

опитування. 

Написання 

тестів, ессе. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn) 

 

Тема 14. 

Філософія 

кінця XIX – 

початку XX 

століть 

 

1/2 

Знати основні 

поняття з теми. 

Отримати знання 

про основні 

напрямки 

класичної 

філософії ХІХ-ХХ 

століть: 

позитивізму, 

неокантіанства та 

інших 

Усне 

опитування. 

Написання 

тестів, ессе. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn) 

 

Тема 15. 

Філософська 

думка в 

Україні 

 

1/2 

Бути здатним 

усвідомити роль, 

місце та специфіку 

української 

філософії у 

  



контексті її 

включення до 

світової традиції 

Всього за семестр 70 

Залік     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). Наукові роботи 

студентів, 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 не зараховано 

 


