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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета: формування у студентів цілісного уявлення про світ, людину як цілісність, 

осмислення студентами сутності філософської проблематики, історії розвитку 

зарубіжних та українських філософських учень, актуальних питань онтології, 

гносеології, соціальної філософії у поєднанні з проблемами становлення 

української державності, розвитку національної культури в широкому контексті 

сучасної світової філософської думки. 

Предмет: відношення “людина – світ”  

Завдання: раціональними засобами створити гранично узагальнену картину світу і 

місця людини у ньому, досліджуючи пізнавальне, ціннісне, соціально-політичне, 

моральне й естетичне ставлення людини до світу 

В результаті засвоєння навчального матеріалу студент повинен  

знати: предмет, джерела виникнення, функції та призначення філософії; 

форми і види світогляду, розуміти розбіжності світобачення і світорозуміння; 

основні галузі філософського знання; основні етапи історії розвитку 

філософської думки, сенс основних досягнень та видатних мислителів кожної 

філософської епохи; основні форми буття; походження, форми, структура, 

функції свідомості; зміст філософського вчення про пізнання, істину; основні 

наукові методи пізнавальної і практичної діяльності; основні положення 

філософської концепції суспільства; зміст проблем відчуження та 

самореалізації особистості в суспільстві та шляхи вирішення цих проблем. 

Заплановані результати навчання: студенти повинні вміти самостійно 

працювати з першоджерелами; користуватися науковою термінологією; 

розрізняти специфіку світобачення і світорозуміння кожної культурно-

історичної епохи; вдаватися до діалогу, як засобу вирішення соціальних і 

етнічних проблем, досягнення консенсусу; аргументовано відстоювати власні 

погляди на ту чи іншу проблему, брати участь у дискусіях, толерантно 

ставитися до протилежних думок;  визначати ступінь впливу релігійної 

свідомості на суспільство, молодь, різні верстви населення; застосовувати 

отримані знання при вирішенні професійних завдань та в особистому житті. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83


Компетентності, якими повинен оволодіти студент: 

- основні етапи розвитку світової та української філософської думки, 

основні проблеми сучасної філософії; 

- важливі проблеми філософії зі сфери онтології, філософської 

антропології, аксіології, філософії культури, філософії історії тощо; 

- творчо та осмислено аналізувати різні явища життя сучасного 

суспільства, зіставляючи їзді світоглядними, філософськими ідеями та 

використовуючи філософські поняття та категорії; 

- застосовувати філософські методи дослідження у своїй професійній та 

суспільно-політичній діяльності; 

- на основі набутих знань в галузі філософії вміти формувати власні 

цінності, власну світоглядну та громадянську позицію. 

 

Програмні результати навчання: 

- розрізняти особливості вчень філософських шкіл і представників 

філософської думки; 

- аналізувати смисли основних філософських концепцій та тексти 

європейської та української традицій, спираючись на історію 

філософських вчень; 

- формувати власну філософську позицію зі світоглядних питань; 

- застосовувати набуті знання при аналізі актуальних проблем розвитку 

наукового пізнання, можливих стратегій його розвитку; 

- використовувати на практиці основні методологічні принципи аналізу 

проблем філософії науки 

 



Зміст дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Зародження й історичний розвиток філософії 

Модульна контрольна робота 1 

 

Змістовий модуль 2. Теорія філософії 

Модульна контрольна робота 2 

 

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ 

1. Поняття, предмет і ознаки філософії та філософствування. 

2. Світогляд, його структура, риси, суспільно-історичний характер. 

3. Дофілософські типи світогляду: міфологія та релігія. Філософський світогляд 

4. Філософія та наука 

5.Філософія в системі галузей наук. 

6. Проблема “Схід-Захід” у розвитку сучасної цивілізації. Особливості західного та 

східного філософського мислення. 

7. Стародавньоіндійська філософія: періодизація, джерела та напрями.  

8. Провідні ідеї філософії Стародавнього Китаю. Даосизм. Конфуціанство.  

9. Досократична філософія. Етичні принципи Сократа 

10.Філософські ідеї Платона та Аристотеля. Епікуреїзм. 

11. Патристика. Схоластика як особливий тип культури середньовіччя. 

11. Філософія епохи Відродження. Антропоцентризм, гуманізм та геліоцентризм 

(Дж.Бруно, Г.Галілей, М.Копернік, Леонардо да Вінчі).  

12. Класична німецька філософія. Іммануїл Кант.  

13. Філософська система Г.В.Ф. Гегеля.   

14. Філософська думка Давньоруської держави.  

15. Гуманістичні та реформаційні ідеї у філософській думці України (кінець ХV – 

початок ХVІІ ст..)  

16. Філософська система Григорія Сковороди.  

17. Класична українська філософія.  

18. Філософія в радянській Україні.  

19. Філософська думка в українській діаспорі у 1920-1990 рр.  

20. Українська історіософія. 



21. Позитивізм, неопозитивізм і постпозитивізм.  

22. Філософія життя та її напрямки.  

23. Психоаналіз і неофрейдизм. 

24. Комунікативна філософія  

26. Онтологія, її основні проблеми та категоріальні визначення. 

27.  Категорія буття: її суть і специфіка. Основні форми буття. 

28. Формування науково-філософського поняття матерії. Матерія і рух.  

29. Простір і час як форми існування матерії.  

30. Основні філософські концепції свідомості 

31. Структура свідомості. Свідомість і самосвідомість. 

32. Індивідуальна і суспільна свідомість. Структура суспільної свідомості  

33. Пізнання як предмет філософського аналізу. Структура процесу пізнання.  

34. Емпіричне та раціоналістичне пізнання. Інтуїція.  

35. Поняття істини. Абсолютна і відносна істина.  

36. Наука і наукове пізнання. Структура наукового знання.  

37. Діалектика як теорія розвитку та метод пізнання 

38. Основні філософські підходи до сутності людини. Біологічне, психічне і 

соціальне в людині. 

39. Поняття «індивід», «індивідуальність», «особистість». Особистість як продукт і 

творець соціального середовища. 

40. Типи особистості. Свобода та відповідальність особистості. 

41. Основні підходи до сенсожиттєвих пошуків. Проблема смерті.  

42. Основні підходи до розуміння суспільства у філософії. Суспільство як 

самоорганізуюча і саморозвиваюча система. 

43. Співвідношення природи і суспільства. Матеріальні основи розвитку 

суспільства.  

44. Духовна сфера суспільства. Філософська культура. Аксіологія  

45. Суспільна рівність і нерівність. Свобода та необхідність 

46. Сучасне інформаційне суспільство. 

47. Поясніть поняття: антропоцентризм 

48. Поясніть поняття: гносеологія  



49. Поясніть поняття: гуманізм  

50. Поясніть поняття: дедуктивний метод  

51. Поясніть поняття: діалектика  

52. Поясніть поняття: дуалізм  

53. Поясніть поняття: індивід  

54. Поясніть поняття: індивідуальність  

55. Поясніть поняття: індуктивний метод  

56. Поясніть поняття: істина  

57. Поясніть поняття: інтуїція 

58. Поясніть поняття: матерія  

58. Поясніть поняття: наука  

59. Поясніть поняття: онтологія  

60. Поясніть поняття: особистість  

61. Поясніть поняття: раціоналізм  

62. Поясніть поняття: рефлексія  

63. Поясніть поняття: свідомість 

64. Поясніть поняття: сприйняття 

65. Поясніть поняття: суспільство 

66. Поясніть поняття: українська історіософія 

67. Поясніть поняття: уявлення 

68. Поясніть поняття: філософія 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

- застосування інтерактивних методів навчання; 

- проведення лекційних та семінарських занять; 

- впровадження комп’ютерної технології навчання; 

- зустрічі з науковцями, політиками, діячами культури. 

 

 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

- поточний контроль знань студентів; 

- поточний контроль самостійної роботи студентів; 

- виступи та доповнення на семінарських заняттях;  



- самостійна підготовка до практичних занять; 

- участь у дискусіях; 

- тестовий контроль; 

- оцінювання та аналіз модульних контрольних робіт; 

- іспит. 

 

 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність 

становить  50 балів, на екзамен – 50 балів. 

Результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з 

наступних компонентів: 

- результатів роботи на семінарських заняттях (30 балів). Підсумкова 

кількість балів за роботу на семінарських заняттях (14 години) 

визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді 

студента; 

- двох модульних контрольних робіт (10 балів х 2 = 20 балів), що 

проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу 

(змістового модуля 1 та змістового модуля 2);  

Іспит (50 балів), що підсумовує знання основних теоретичних положень 

курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в усній формі.  

Екзаменаційний білет складається з двох завдань, які вимагають 

розгорнутої теоретичної відповіді (20 балів х 2 = 40 балів), і третього - 

пояснення поняття (10 балів). 

Поточне тестування та самостійна робота  

Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка в 

балах 

 

ECTS 

 

Визначення 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з диференційованого  

заліку 

(національна шкала) 

90-100 A Відмінно Відмінно 

81-89 B Дуже добре Добре 

71-80 C Добре 

61-70 D Задовільно Задовільно 

51-60 E Достатньо 

 

 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Робоча навчальна програма дисципліни. 

2. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання. 

3. Конспекти лекцій з основ філософських знань. 

4. Комплекс завдань для модульних контрольних робіт. 

5. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять. 

6. Перелік питань до іспиту. 

7. Методичні вказівки, рекомендації та розробки викладача. 

8. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів. 
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