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ОПИС / Силлабус  дисципліни / модуля 

Коротка назва університету / підрозділу 

дата (місяць / рік) 

НУ «Запорізька політехніка» 

10/2019 

Назва модулю / дисципліни Філософія 

Код: ЗПН 13 

 

Викладачі Підрозділ університету 

Ємельяненко Є.О. Кафедра філосфії 

 

Рівень навчання 

(BA/MA) 

Рівень 

модулю/дисципліни 

(номер семестру) 

Тип модулю/дисципліни 

(обов’язковий / 

вибірковий) 

Перший (бакалаврський) 2  

 

Форма навчання 

(лекції / лабораторні / 

практичні) 

Тривалість 

(тижнів/місяців) 
Мова викладання 

лекції / практичні 15 Українська 

 

Зв'язок з іншими дисциплінами 

Попередні: 

– історія української культури 
Супутні (якщо потрібно): 

 

 

ECTS  

(Кредити модуля) 

Загальна кількість 

годин 
Аудиторні години Самостійна робота 

3 90 30 60 

Мета навчання дисципліни (модуля): компетенції надбані внаслідок вивчення 

дисципліни (модуля) 

 формування філософської культури мислення, засвоєння студентами базових 
теоретичних знань та практичних навичок застосування філософської методології 

при розв’язанні завдань суспільної й індивідуальної життєдіяльності 

Результати навчання в термінах 

компетенцій 

Методи навчання 

(теорія, практичні) 

Контроль якості 

(письмовий 

екзамен, усний 

екзамен) 

 знати основний зміст розділів 
навчальної програми, структуру 

філософського знання як такого, 

основні філософські категорії 

(поняття), проблеми, найбільш 

вживані першоджерела філософії 

попередніх історичних епох та 

сучасної філософії; мати базові 

уявлення з філософії, що сприяють 

розвитку загальної культури й 

соціалізації особистості; 

 вміти практично використовувати 
основні філософські поняття, 

спираючись на зв’язок філософії з 

При проведенні 

лекцій та 

семінарських 

занять. 

 

Самостійна та під 

керівництвом 

викладача. 

 

Теоретичні знання, 

отриманні під час 

лекції та 

консультацій. 

Оцінювання під час 

поточних усних або 

письмових 

опитувань на 

лекціях або на 

семінарських 

заняттях. 

 

Оцінювання під час 

усних бесід на 

консультаціях. 

 

Оцінювання під час 

модульного 
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дійсністю; змістовно аналізувати 

основні напрями та течії філософії, 

зокрема, такі що репрезентують 

сучасний світ; 

 вміти досліджувати соціальні явища, 
будувати універсальну макромодель 

та локальні моделі соціальної 

дійсності у процесі власної суспільної 

діяльності та здійснення особистого 

життя; опрацьовувати різноманітні 

джерела інформації, формувати 

власну точку зору, робити висновки, 

приймати рішення; здатність до 

інтелектуального пошуку та 

генерування нових соціальних ідей, до 

адаптації та дії у новій ситуації; 

 вміти аналізувати й обґрунтовувати 

філософські, соціальні, політичні, 

правові, ментальні й інші особливості 

українського суспільного життя та 
української національної ідеї; 

 вміти застосовувати набуті знання у 

професійній і соціальній діяльності; 

застосовувати їх при аналізі нагальних 

проблем сьогодення; 

– розуміти світоглядно-гуманістичний 

зміст філософського знання, його 

людинотворчу природу;  

– розуміти основні закономірності та 

тенденції розвитку економічних 

моделей, політико-правових поглядів, 

науково-технічних знань, релігійних 

уявлень людства;  

 розуміти сутність філософського 
дискурсу щодо сучасного світу та 

місця людини у ньому; розуміти 

причинно-наслідкові зв’язки розвитку 

світу (суспільства, його окремих 

складових) та життєдіяльності людини 

у ньому;  

 мати здатність до гнучкого мислення 
та компетентного застосування 

набутих знань у широкому діапазоні 

практичної роботи за фахом та у 

повсякденному житті; здатність діяти 

соціально відповідально та свідомо. 

контролю та 

складання екзамену. 

 

Окремого 

оцінювання не 

передбачає. 

 

 

Теми курсу Аудиторні заняття 
Час та завдання на 

самостійну роботу 
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Завдання 

Тема 1.1. 

Що таке філософія. Коло 

філософських проблем. 

2 - 4 - - 6 8 

Завдання до 

теми 1.1 (творче 

завдання) 

Тема 1.2. 

Філософія Давнього світу: 

Давній Схід, Античність. 

3 - 4 - - 7 7 

Завдання до 

теми 1.2 

(підготовка 

конспекту) 

Тема 1.3. 

Середньовіччя в історії 

філософії та культури. 

- - - - - - 7 

Завдання до 

теми 1.3 

(підготовка 

конспекту) 

Тема 1.4. 

Філософія Нового часу. 
2 - - - - 2 8 

Завдання до 

теми 1.4 

(розв’язання 

завдань) 

Тема 2.1. 

Наука як феномен Нового та 

Новітнього часів. 
2 - 2   4 11 

Завдання до 

теми 2.1 

(підготовка 

конспекту) 

Тема 2.2. 

Філософія Новітнього часу. 
4  3   7 8 

Завдання до 

теми 2.2 

(розв’язання 

завдань)  

Тема 2.3. 

Українська філософія у 

світовому філософському 

полілозі. 

2  2   4 11 

Завдання до 

теми 2.3 

(підготовка 

конспекту) 

Разом (годин) 15  15   30 60  

 

Стратегія оцінювання 
Вага, 

% 
Термін Критерії оцінювання 

Модульна контрольна 

робота 
20 

впродовж 

семестру 

Письмове опитування 

Виконання тематичних 

письмових або усних 

завдань. 

12 

Виконання тематичного письмового 

завдання та завдань поточних опитувань 

з теми 1.1 

12 

Виконання тематичного письмового 

завдання та завдань поточних опитувань 

з теми 1.2 

8 
Виконання тематичного письмового 

завдання з теми 1.3 

12 Виконання тематичного письмового 
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завдання та завдань поточних опитувань 

з теми 1.4. 

12 

Виконання тематичного письмового 

завдання та завдань поточних опитувань 

з теми 2.1 

12 

Виконання тематичного письмового 

завдання та завдань поточних опитувань 

з теми 2.2 

12 

Виконанння тематичного письмового 

завдання та завдань поточних опитувань 

з теми 2.3 

Складання екзамену 90 – 

100 

після 

модулю 

відмінно 

85-89 
добре 

75-84 

70-74 
задовільно 

60-69 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Автор 

Рік 

вида

ння 

Назва 

інформація 

про 

видання 

Видавництво / 

онлайн доступ 

Обов’язкова література 

І. М. Бондаревич 2013 Філософія навчальний 

посібник 

Київ: Алерта, 2013. – 

240 с. 

А. К. Бичко, 

І. В. Бичко, 

В. Г. Табачковсь-

кий / за Ред. 

В. І. Ярошовця 

2010 Філософія як історія 

філософії 

підручник  Київ.: Центр учбової 

літератури, 2010. – 

648  с. 

О. М. Кривуля 2010 Філософія: навчальний 

посібник. 

Харків: ХНУ ім. 

В.Каразіна, 2010. – 

592 с. 

Додаткова література 

/ за ред. акад. НАН 

України 

Л. В. Губерського 

2009 Філософія: 

хрестоматія (від 

витоків до 

сьогодення) 

навчальний 

посібник 

Київ: Знання, 2009. – 

621 с. 

М. К Мамардаш-

вили 

2010 Очерк современной 

европейской 

философии 

 СПб.: Азбука-

Аттикус, 2012. – 

608 с. 

Г. І. Волинка  1993 Читанка з філософії : 

У 6 кн. Кн. 1. 

Філософія 

стародавнього світу 

[Електрон-

ний 

ресурс] 

Київ: Довіра, 1993. – 

207 с. // Режим 

доступу: 

http://terepishchyi.co

m/volinkag_i_gol_red

_chitanka_z_filosofi_
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u_6_knigah_kniga_1_

f.pdf 

В.М.Вандишев 2009 Феномен української 

філософії: пошук 

ідей 

монографія Суми: Вид-во 

СумДУ, 2009. – 

144 с. 

     

 

 


