
 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:  
2. Назва: Філософія; 

3. Тип: обов’язковий 

4. Рівень вищої освіти: I 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: ІV 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: д.філос.наук, 

проф. Наконечна О.П. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути 

здатним: 

• знати: історичні особливості виникнення та характерні риси філософського 

типу духовності, особливості західного та східного типу філософування; 

основну філософську проблематику та характер її становлення; систему 

категорій філософії; провідні тенденції і концепції сучасного філософування. 

• уміти: аргументовано розкривати зміст основних філософських концепцій; 

володіти системою філософських категорій, навичками філософського 

мислення; реферувати оригінальні філософські тексти й розуміти їх місце в 

системі філософського знання; опираючись на принципи філософського 

мислення аналізувати сучасні проблеми, що виникають в соціальній, 

професійній і індивідуальній життєдіяльності; переконливо відстоювати 

власну точку зору щодо світоглядних проблем буття. 

 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:історія, 

культурологія, психологія. 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: логіка, 

релігієзнавство, етика та естетика. 
12. Зміст курсу: Філософія: коло проблем та місце в культурі. Типологія 

філософських систем. Критичний перегляд принципів і традицій класичної 

філософії на межі ХІХ-ХХ ст. і становлення нової світоглядної парадигми. 

Філософське розуміння світу. Духовні виміри людського буття. Пізнання як 

філософська проблема. Людина як проблема філософії. Соціальне буття: 

філософський аналіз. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Горський В.С., Кислюк К.В. Історія української філософії. – К.: Либідь, 2004. 

2. Філософія: Підручник / Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – 

2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2002. 

3. Філософія: світ людини. Курс лекцій: навч. посібник / В.Г.Табачковський, 

М.О.Булатов, Н.В.Хамітов та ін. – К.: Либідь, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Філософія: Хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. 

акад. НАН України Л.В. Губерського. – К.: Знання, 2009. 

5. Журнали «Практична філософія», «Філософська думка», «Вопросы 

философии», «Человек». 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16год. лекцій, 18год. семінарських занять, 72 год. самостійної роботи. Разом – 

106год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові 

науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів.  

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий в кінці 1 або 2, або 3 

семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри філософії  Наконечна О.П., д.філос.наук, професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
THE DESCRIPTION OF ACADEMIC DISCIPLINE 

1. Code:  
2. Title: Philosophy; 

3. Тип: Main 

4. The level of higher education: I 
5. Year of study for proposed discipline: 2 

6. Semester: ІV 

7. The ECTS credits: 3; 

8. Name and surname of the lecturer / lecturers, academic degree, position:  
Nakonechna O.P., Doctor of Philosophy, Professor, Head of Philosophy Department 

9. Learning Outcomes: after the discipline the student should be able to: 

• know: historical features of appearance and characteristics of a philosophical type 

of spirituality, key features of Western and Eastern types of philosophizing; the 

basic philosophical issues and the nature of its formation; the systemof  categories 

in Philosophy; key trends and concepts of modern philosophizing. 

• be able to: reasonably disclose the content of the basic philosophical concepts; 

understand the system of philosophical categories, philosophical thinking skills; 

summarize original philosophical texts and understand their place in the system of 

philosophical knowledge; by using the principles of philosophical thinking to 

analyze current problems encountered in social, professional and individual life; 

convincingly defend their own views on the philosophical problems of existence. 

 

10. Forms of classes: training sessions, self-work, seminars, control measures. 

11. Preceding subjects: History, Culture Studies, Psychology 

Accompanying subjects: Logic, Religion Studies, Ethics and Aesthetics. 
12. Course Content: Philosophy: a range of issues and place in culture. Types of 

philosophical systems. Critical revision of the principles and traditions of classical 

philosophy on the verge of the Nineteenth and Twentieth centuries and the formation of a 

new ideological paradigm. The philosophical understanding of the world. Spiritual 

dimensions of human existence. Cognition as a philosophical problem. Human as a 

problem of philosophy. Social being: philosophical analysis. 
13. Recommended edition:  

6. Горський В.С., Кислюк К.В. Історія української філософії. – К.: Либідь, 2004. 

7. Філософія: Підручник / Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – 

2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2002. 

8. Філософія: світ людини. Курс лекцій: навч. посібник / В.Г.Табачковський, 

М.О.Булатов, Н.В.Хамітов та ін. – К.: Либідь, 2003. 

9. Філософія: Хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. 

акад. НАН України Л.В. Губерського. – К.: Знання, 2009. 

10. Журнали «Практична філософія», «Філософська думка», «Вопросы 

философии», «Человек». 

 

1. Hors'kyy V.S., Kyslyuk K.V. Istoriya ukrayins'koyi filosofiyi. – K.: Lybid', 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Filosofiya: Pidruchnyk / Bychko I.V., Boychenko I.V., Tabachkovs'kyy V.H. ta in. 

– 2-he vyd., stereotyp. – K.: Lybid', 2002. 

3. Filosofiya: svit lyudyny. Kurs lektsiy: navch. posibnyk / V.H.Tabachkovs'kyy, 

M.O.Bulatov, N.V.Khamitov ta in. – K.: Lybid', 2003. 

4. Filosofiya: Khrestomatiya (vid vytokiv do s'ohodennya): navch. posib. / za red. 

akad. NAN Ukrayiny L.V. Hubers'koho. – K.: Znannya, 2009. 

5. Zhurnaly «Praktychna filosofiya», «Filosofs'ka dumka», «Voprosы fylosofyy», 

«Chelovek». 

14. Learning activities and teaching methods: 
16 hrs. lections, 18 hrs. seminars, 72 hrs. self-work. Total – 106 hrs.  

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, 

implementation of business and role-plays, case methods, individual and group research 

tasks, the use of multimedia. 

15. Methods and evaluation criteria: 
Assessment is carried out on a 100-point scale. Final control (40 points): written exam at 

the end of 1 or 2 or 3 semesters.  

Current control (60 points): tests, quises 

16. Language: Ukrainian, English. 
 
 
Head of Department     Nakonechna O.P.,  

Doctor of Philosophy, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


