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1. Анотація дисципліни. 

Програму вивчення навчальної дисципліни «Філософія» розроблено відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 

033 Філософія. 

Курс “Філософія” спрямований на вивчення сучасної світоглядно-методологічної 

парадигми. Запропонована програма створена на основі найновіших досягнень сучасної 

філософії. Вона враховує досягнення класичної та некласичної науки. Навчальна дисципліна 

є обов’язковою у системі вищої освіти, враховуючи зростаючий попит на оволодівання 

навичками критичного мислення, уміння оцінювати ситуації і приймати виважені рішення. 

Вивчення курсу «Філософія» здійснюється протягом одного семестру. Учбовий процес 

з включає до свого складу: лекційні заняття; самостійну роботу студентів; індивідуальні та 

групові консультації; певний вид контролю знань, умінь і навичок студентів; додаткові види 

роботи студентів: написання та захист реферату, здійснення науково-пошукової роботи, 

написання твору-роздуму на світоглядні теми, обов’язкове прочитання першоджерел та 

здійснення їх критичного аналізу, виконання додаткового практичного завдання; іспит. 

 

2. Метою викладання дисципліни: розвиток у студентів інтересу до філософського 

осмислення дійсності, світового історико-культурного процесу, людського життя; 

формування філософської культури мислення, пізнання світу та самого себе, навичок 

застосування філософської методології; актуалізація національної свідомості майбутньої 

суспільної еліти. 

 

3. Пререквізити. «Філософія» як навчальна дисципліна у силу своєї специфіки 

перегукується із психологією, всесвітньою історією та історією України, логікою, основами 

наукових досліджень, етикою, культурологією. Крім того, курс змістовно пов’язаний зі 

світовою літературою, політологією і соціологією.  

 

4. Результати навчання: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має 

знати :  

• комплекс основних філософських категорій та понять; 

• особливості основних філософських напрямків, течій та шкіл; 

• розуміти сенс інтелектуального і соціокультурного призначення філософії, її 

пізнавальних та культурних можливостей, історичної ролі. 

вміти:  

• знаходити, класифікувати та аналізувати інформацію з різних джерел; 

встановлювати зв’язок між окремими твердженнями в загальній системі поглядів і 

переконань; розпізнавати типові помилки в аргументації; 

• дискутувати на запропоновані теми; 

• аргументувати власну позицію у розв’язанні світоглядних проблем, спираючись на 

визначені філософські підходи; 

• використовувати філософські методи дослідження у своїй науковій, суспільно-

політичній та громадській діяльності.  

 

Загальні компетентності:  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

СК17. Здатність застосувати методи аналізу бізнес-процесів, моделей та комп’ютерних засобів 

прогнозування в бізнесі 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН1. Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати 

верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися 

власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів 

колективу. 



ПРН 15. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях 

та професійному спілкуванні. 

ПРН21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових 

характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПРН 23. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, 

самокритичне мислення. 

 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

 

5.1. Загальна інформація 
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5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п інд с.р. л п інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 1:Свідомість, знання, інформація  

як предмет філософського аналізу 

Тема 1. Предмет 

філософії 
10 2 2 1 5  2   10 

Тема 2. Проблема 

свідомості 
16 4 4 3 5  1   15 

Тема 3. 

Епістемологія і 

філософія науки 

16 4 4 3 5  1   15 



Тема 4. Довіра до 

інформації із 

зовнішніх джерел 

18 5 5 3 5  1   15 

Разом за  ЗМ1 60 15 15 10 20      

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 2. Свобода волі, мораль, закон та їх філософське 

осмислення 

Тема 5. Свобода і 

відповідальність 
15 4 4 1 6  1   15 

Тема 6. Мораль, 

моральність, 

нормативність 

15 4 4 1 6  1   15 

Тема 7. Законність і 

справедливість 
15 3 5 1 6  1   15 

Тема 8. 

Постмодерністська 

філософія 

15 4 2 2 7  2   10 

Разом за ЗМ 2 60 15 15 5 25      

Усього годин  120 30 30 15  45 120 10 - - 110 

 

5.3. Теми семінарських занять 

№ Назва теми 

1 Смисловий простір філософського знання 

2 Свідомість, мозок, суб’єктивний досвід  

3 Філософське осмислення знання: сприйняття, віра, переконання 

4 Способи подачі інформації та засоби маніпуляції 

5 Свобода чи детермінізм: сучасні розв’язки проблеми 

6 Принципи ухвалення моральнозважених рішень  

7 Шляхи реалізації законності та справедливості в громадянському суспільстві 

8 Основні поняття філософії постмодернізму 

 

 



5.4. Тематика індивідуальних завдань 

 

№ 

 

Назва теми 

1 Філософія та критичне мислення 

2 Витоки психофізичної проблеми у філософії Р.Декарта 

3 Проблема істини й омани 

4 Цифрова інформація як засіб маніпуляції в сучасному світі 

5 Історія як поступ людства в усвідомлені свободи 

6 Категоричні і гіпотетичні імперативи  

7 Принцип рівних можливостей і гендерні проблеми 

8 Дослідження майбутнього 

 

5.5. Самостійна робота 

№ 

 

Назва теми 

1 Філософія як шлях самотворення 

2 Мисленєвий експеримент як метод дослідження у філософії свідомості 

3 Аргументи й контраргументи щодо наукового реалізму 

4 Інтелектуальна автономія: виклики сучасності 

5 Проблема теодицеї та відповідальності людини за зло у світі 

6 Засади обґрунтування моралі (релігія, традиції, раціональність) 

7 Сильні і слабкі сторони лібералізму 

8 Глобалізація та формування нової парадигми мислення 

 

  



6. Система контролю та оцінювання 

Політика курсу 

При вивченні дисципліни необхідно спиратися на конспект лекцій,  рекомендовану 

основну та допоміжну навчальну й наукову літературу. Обов’язковим є прочитання 

першоджерел та їх аналіз. Вітається використання інших джерел з альтернативними 

поглядами на ті чи інші питання задля формування продуктивної дискусії з проблем 

навчальної дисципліни. 

 

Політика щодо дедлайнів і перескладання: Перескладання відбувається за наявності 

поважних причин. Якщо студент відсутній із поважної причини, то він\вона готує завдання 

самостійно і презентує його за домовленістю із викладачем. Усі завдання, що передбачені 

програмою, мають бути виконані у встановлений термін. За пропущені заняття без поважної 

причини здобувач вищої освіти буде не атестований з даної дисципліни. 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються меншою 

кількістю балів (75% від можливої максимальної кількості балів за певний вид діяльності). 

 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є усна чи письмова (тестування, есе, реферат, презентація, 

творча робота) відповідь студента.  

Формою підсумкового контролю є іспит.  

 

Засоби оцінювання: 

-  стандартизовані тести; 

- проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; дослідницько-творчі до 

10 стор); 

- аналітичні звіти (до 8 стор);  

- реферати (до 10 стор);  

- есе (до 3 стор); 

- словник термінів та категорій; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень (до 15 слайдів); 

- контрольні роботи (оцінюються такі компоненти: повнота розкриття питання, якість 

інформації, самостійність). 

 

Високо оцінюється прагнення студентів: 

✓ регулярно відвідувати заняття; 

✓ планомірно та систематично засвоювати навчальний матеріал; 

✓ активно працювати на практичних заняттях: брати участь в обговоренні дискусійних 

питань та кейсів; 

✓ презентації та виступи мають бути авторськими; 

✓ повною мірою долучатися до активних форм навчання; 

✓ виконувати завдання  у встановлений термін; 

✓ відпрацьовувати пропущені практичні заняття; 

✓ дотримання навчальної етики; 

✓ обов’язковою вимогою є дотримання норм академічної доброчесності. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 Критеріями оцінювання знань за поточний контроль є успішність освоювання знань та 

набутих навичок на лекціях та семінарських заняттях, що включає систематичність їх 

відвідування, здатність здобувача вищої освіти засвоювати категорійний апарат, навички 

узагальненого мислення, логічність та повноту викладання навчального матеріалу, навички 

творчо підходити до вирішення поставлених завдань, активність роботи на семінарських 

заняттях, рівень знань за результатами опитування на семінарських заняттях, самостійне 

опрацювання тем у цілому чи окремих питань. 

 



Схема нарахування балів за поточним контролем (засвоєння теми дисципліни): 

3 бали – вичерпна відповідь на питання семінарського заняття. Студент виявив всебічне, 

систематичне й глибоке знання матеріалу, глибоко засвоїв основну й додаткову літературу з 

теми, рекомендовану планом. Доповідає активно й упевнено, не прив’язаний до конспекту. 

Відповідь вирізняється багатством і точністю використаних термінів. Матеріал викладається 

послідовно й логічно. У розумінні та викладі навчального матеріалу студент виявляє науковий 

підхід і творчі здібності. Після завершення доповіді відповідає на більшість питань викладача 

та товаришів. (При цьому викладач має право поставити до трьох коротких питань за темою 

семінарського заняття загалом, а не лише з питання, яке висвітлював студент).  

2,5 бали – студент виявляє досить повні знання матеріалу, не припускається у відповіді 

суттєвих неточностей, засвоїв основну літературу, рекомендовану планом. Дає відповіді на 

питання викладача та одногрупників. Доволі часто звертається до конспекту.  

2 бали – студент виявляє знання матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання 

і роботи за спеціальністю. Доповідач сильно прикутий до конспекту, припускається помилок. 

Матеріал не повно розкриває проблему. Відповідає на поставлені запитання з помилками, 

однак спроможний зі сторонньою допомогою виправити їх.  

1,5 бали – студент відповідає, читаючи з ксерокопії, без допомоги якої у матеріалі 

орієнтується слабо, допускає принципові помилки. Відповідає на поставлені запитання тільки 

зі сторонньою допомогою. Матеріал не розкриває проблему;  

1 бал – студент читає з ксероксу чи конспекту, матеріал розкриває проблему поверхово чи 

фрагментарно. На запитання викладача та студентів відповісти не може.  

0 балів – відповіді немає або вона абсолютно не розкриває сутності питання.  

 

Крім усної відповіді передбачено загальні принципи розподілу балів за інші види роботи:  

1-2 бали – усна відповідь на конкретне запитання (не репродуктивного характеру) на 

лекційному чи семінарському занятті в ході фронтального опитування;  

1-2 бали – змістовне доповнення (мінімально – 2 хвилини);  

2-3 бали– тест (10 питань – 2 бали, 15 питань – 3 бали);  

1-2 бали – формулювання змістовних запитань до доповідача;  

1-3-5 бали – творче завдання на картці не тестового характеру (залежно від рівня 

складності – максимально 3-5 балів (визначається за конкретне завдання));  

1-5 балів – виготовлення наочності з глибоким смисловим навантаженням до теми 

лекційного чи семінарського заняття (за погодженням із викладачем);  

1-10 балів – підготовка тез до наукової конференції (вимоги: повинні мати науковий 

характер, написаний на основі наукових статей, монографій, не тільки підручників; 

максимальна оцінка залежить від складності теми);  
 

Перелічені види роботи можуть виконуватися не тільки на семінарському занятті. 

Максимальна кількість балів, яку необхідно отримати за одне семінарське заняття – 5. Вона 

може не обмежуватися у разі виконання творчих завдань. Наприклад, структура балів, 

зароблених студентом за одне семінарське заняття, може виглядати так:  

Приклад:  

відповідь – 3 б. + доповнення – 1 б. + постановка запитань – 1 б. =5 балів. 

Розподіл балів, які отримують студенти за курс 
 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) Кількість 

балів за 

екзамен 

Сумарна  

кількість 

балів  Змістовий модуль 1 

(30 балів) 

Змістовий  модуль 2 

(30 балів) 

 

Т1 

 

Т2 

 

Т3 

 

Т4 

 

Т5 

 

Т6 

 

Т7 

 

Т8 

 

40 

 

100 

 

7 

 

7 

 

7 

 

9 

 

7 

 

7 

 

7 

 

9 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 



Підсумковий семестровий контроль з дисципліни проводиться за екзаменаційними 

білетами. Кожен з білетів містить 40 тестових завдань . Максимальна кількість балів, яка 

може бути нарахована за тестові завдання - 40 балів.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

іспит 

 

 

90 – 100 А відмінно   

80-89 В 
добре  

70-79 С 

60-69 D 
задовільно  

50-59 Е  

35-49 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

7. Рекомендована література  

 

Основна 

1. Андрущенко В., Г.Волинка, Н. Мозгова та ін. Філософія. Природа, проблематика, класичні 

розділи: навч. посіб. / [за ред. Г. Волинки]. К.: Каравела, 2016. 368 с. 

2. Батлер-Боудон Т. 50 видатних творів. Філософія. / Пер з англ. – К.: Вид.група КМ-БУКС, 

2019. – 456 с. 

3. Губар О.М. Філософія: інтерактивний курс лекцій: Навч. посібник. - К.: Центр учбової 

літератури, 2007 – 416 с. 

4. Нагель Т. Что все это значит? Очень краткое введение в философию / [пер. с англ. А. 

Толстова]. – М.: Идея-Пресс, 2001. – 84 с. 

5. Паттон М, Кеннон К. Філософія., 20– К: РІДНА МОВА 17. – 176 с.  

6. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів 

освіти І-ІV рівнів акредитації. Львів: “Новий світ-2000”, 2008. 

7. Подольська Є.А. Філософія. Підручник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 

8. Причепій Є. Філософія: підручник / Є. Причепій, А. Черній, Л. Чекаль. – К.: 

Академвидав, 2005; 2009. – 592 с. 

9. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: підручник / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. К.: Книга, 

2005. 528 с. 

10. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН 

України Л.В. Губерського. – 2-ге вид., стер. К. : Знання, 2012. 621 с. 

 

Першоджерела 

1) Аристотель. Сочинения: В 4 т. – М., 1973–1983. – Т.1–4. // ПОЛІТИКА, ЕТИКА. 

2) Гегель Г.В.-Ф. Кто мыслит абстрактно? // Работы разных лет. – в 2-х т. т 1. С.387-394. 

3) Камю А. Миф о Сизифе. Бунтующий человек. Минск, 2000. – С.3-142. 

4)  Лоу С. Философские истории / Стивен Лоу; [пер. с англ. А Л. Никифорова]. М., 2007. 

280 с. 

5) Нагель Т. Что все это значит? Очень краткое введение в философию / [пер. с англ. А. 

Толстова]. М.: Идея-Пресс, 2001. 84 с. 

6) Платон. Діалоги  //Всесвіт. – 1992. – № 8. – С.84–132. (Крітон) 

7) Побоєвська А. Для чого, кого і як учити філософії? 

8) Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм //Сумерки богов. – М., 1990. – С. 222–318. 

9) Сковорода Г. Розмова п’яти подорожних про істинне щастя в житті. Афоризми.  



10) Фройд З. Основні категорії психоаналізу //Всесвіт, 1991. -  №5, С.164-170. 

 

Допоміжна 

1. Арістотель. Нікомахова етика. Переклад з давньогрецької Віктор Ставнюк. Київ. 

Аквілон-Плюс. 2002 

2. Берлін І. Чотири есе про свободу /  І. Берлін ; пер. з. англ. О. Коваленко. — К. 1994. 

3. Вітгенштайн Людвіг. Tractatus Logiko-Philosophicus / Логіко-філософський трактат 

(фрагмент). [ Конвертовано сайтом javalibre.com.ua ] 

4. Гайдеггер М. Будувати, проживати, мислити.[Конвертовано сайтом javalibre.com.ua ] 

5. Гегель. ОСНОВИ  ФІЛОСОФІЇ ПРАВА,  АБО ПРИРОДНЕ ПРАВО  І 

ДЕРЖАВОЗНАВСТВО. Пер. з нім. «Юніверс». Київ, 2000. 

6. Гегель. Феноменологія духу / Переклав з німецької Петро Таращук. Науковий 

редактор перекладу доктор філософських наук Юрій Кушаков. Київ: Видавництво 

Соломії Павличко. "ОСНОВИ". 2004 

7. Горбатенко, В. П. (2017). У пошуках майбутнього: до проблеми еволюції 

футурології як науки. Наукові праці МАУП. Політичні науки, 1. с. 35–48. 

8. Дерріда Ж. Питання стилю //Всесвіт. – 1997. – №7. 

9. Джеймісон Ф. Постмодернізм, або Логіка культури пізнього капіталізму. – К, 2008. 

10. Кант І. Критика практичного розуму (Іммануїл Кант) [Конвертовано сайтом 

javalibre.com.ua] 

11. Мамардашвили М. Как я понимаю философию / М.Мамардашвили; [сост. и предисл. 

Ю. П. Сенокосова]. ‒ М.: Прогресс, 1990. ‒ 368 с. 

12. Ніцше Фр. Так казав Заратустра. [Конвертовано сайтом javalibre.com.ua] 

13. Поппер Карл. Відкрите суспільство та його вороги. [Конвертовано сайтом 

javalibre.com.ua ] 

14. Почепцов Г. Від покемонів до гібридних війн: нові комунікативні технології ХХІ 

століття: монографія / Г.Почепцов. ‒ Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 

2017 г. 260 с. 

15. Рассел Бертран Философия для непосвященных [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://batenka.ru/explore/lectures/bertrand-russell/ 

16. Рэнд А. Ответы: Об этике, искусстве, политике и экономике. Пер. с англ. - М.: 

Альпина Паблишер, 2012. - 282 с. 

17. Свендсен Ларс. Філософія свободи: Львів:АНЕТТИ АНТОНЕНКО, К.: Ніка-Центр, 

2016. ‒ 336с. 

18. Соболева М.Е. «Знание» и «мнение»: Платон против Геттиера [Электронный ресурс] 

/М.Е. Соболева [пер. Е. Воробъева]  // Вопросы философии. ‒ 2016. ‒ № 2. ‒ Режим 

доступа: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1350&Itemid=5 

19. Фуко Мішель. АРХЕОЛОГІЯ ЗНАННЯ / Переклав  з  французької Віктор  Шовкун. 

Київ. Видавництво Соломії  Павличко. «ОСНОВИ».2003. 

20. Чернишов Д. Як люди думають. — Дніпро: Моноліт, 2019. — 272 с 

 

Eлектронні ресурси (електронні адреси) 

1. http://lib.onu.edu.ua/ Бібліотека ОНУ ім. І.І.Мечникова. 

2. http://www.ognb.odessa.ua/ Бібліотека ім. М.Горького. 

3. http://www.nbuv.gov.ua/ Бібліотека ім. В.Вернадського. 

4. http://lib-gw.univ.kiev.ua/ Бібліотека ім. Максимовича Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

5. http://www.filosof.com.ua/ Інститут філософії НАН України імені Григорія Сковороди. 

6. http://www.philosof.onu.edu.ua/ Сайт Філософського факультету ОНУ ім. 

І.І.Мечникова. 

7. http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dict.html Найвидатніші філософи світу та 

України.  

8. http://ihtik.lib.ru/index.html Електронна бібліотека Іхтіка. 
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