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Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія» є формування 

знань про предмет філософії, основні етапи та напрямки розвитку 

філософського знання та вмінь застосовувати основи філософської методології. 

 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Філософія» є: 

 дати уявлення про специфіку філософії як важливої форми суспільної 

свідомості, історичного типу світогляду; 

 показати методологічну роль філософського знання в розумінні 

онтологічних, гносеологічних, аксіологічних та соціальних проблем 

буття; 

 ознайомити з історією філософської думки, з досягненнями сучасної 

філософії; 

 сприяти формуванню у студентів здібностей до логічного мислення, 

самостійного аналізу складних явищ суспільного життя, вміння 

пов’язувати загально філософські проблеми з розв’язанням завдань 

правової теорії та практики.   

 

Місце навчальної дисципліни в освітній програмі визначено такими 

компетентностями освітньої програми: 

Соціально-гуманітарна ерудованість:  

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми. 

Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю. 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Дослідницькі: 

Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати 

матеріали за визначеними джерелами. 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин. 

Комунікація: 

Володіти базовими навичками комунікації. 

Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту. 

Вільно спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово, правильно 

вживаючи правничу технологію. 

Професійна самоорганізація та використання інформаційних 

технологій: 

Належно використовувати статичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 

Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань 

групи. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти, слухачі 

повинні: 



знати: 

1) на понятійному рівні: ключові категорії філософії, історичні етапи 

розвитку світової і вітчизняної філософської думки; значення та роль пізнання 

та свідомості у професійній діяльності та у житті суспільства; 

2) на фундаментальному рівні: світоглядні особливості основних 

світових філософських систем, основні принципи пізнання та практики, 

значення філософської та загальнокультурної спадщини для формування 

фундаментальних ціннісних стандартів людського співжиття; 

3) на практично-творчому рівні: основні стандарти спілкування, 

поведінки та діяльності для втілення державної політики у галузі забезпечення 

справедливості,  прав і свобод; 

 

вміти: 

1) на репродуктивному рівні: використовувати отриманні знання у 

практичній роботі, самостійно поповнювати свої знання, користуватися 

літературою та іншими джерелами інформації; 

2) на алгоритмічному рівні: застосовувати обізнаність у сфері 

філософських категорій та критеріїв для визначення морально-естетичної 

оцінки суспільних явищ, відносин, дій та їх наслідків;  

3) на евристичному та творчому рівнях: аналізувати події та явища 

суспільного життя з точки зору їх сутності та значення у світовій культурі, на 

основі усвідомлення  сутності різних типів світогляду, моралі та свідомості 

вирішувати завдання правового, суспільного та морального вдосконалення у 

відносинах з оточуючими, колегами, керівниками, підлеглими. 

 

Професійні компетентності за результатами вивчення «Філософія»:  

Загальні: 
ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу; 

ЗК13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності; 

ЗК15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Спеціальні: 
СК6 Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Філософія»: 



ПРН1. З'ясовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні;  

ПРН2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 

досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової 

активності для ведення здорового способу життя; 

ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), з повагою до 

різноманітності та міжкультурності.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 год. / 4 кредити 

ECTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА № 1. ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФІЇ 

Поняття світогляду. Історичні типи світогляду. Філософія як 

світоглядна система. Основні характеристики філософського світогляду. 

Основні проблеми філософії.  

 

ТЕМА № 2. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ 

Витоки античної філософії. Антична філософія, її періодизація. 

Натурфілософія в стародавній Греції, пошуки першоначала світу та 

формулювання перших філософських проблем. Універсальні системи 

Платона і Аристотеля. Елліністично-римська філософія.  

 

ТЕМА № 3. ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ 

Поняття Середньовіччя. Християнство і нове світобачення. 

Апологетика, патристика і схоластика. Епоха Ренесансу. Реформація. 

Підготовка філософських передумов наукової революції.  

 

ТЕМА № 4. ФІЛОСОФІЯ  НОВОГО ЧАСУ 

Філософські основи класичної науки. Емпірізм і раціоналізм. 

Гносеологізація філософських пошуків. Проблема методу як центральна 

проблема у філософії Нового часу. Наукова революція ХVII ст. та поява 

методології експериментально-математичного природознавства. Соціальні 

теорії Нового часу. Вчення про природне право.  
 

ТЕМА № 5.  ФІЛОСОФІЯ XVIII – XIX СТОЛІТЬ 

Філософія європейського Просвітництва. Трансцендентальний ідеалізм 

І.Канта. Панлогізм Г.Гегеля. Антропологізм Л.Фейєрбаха. Діалектичний та 

історичний матеріалізм К. Маркса. Німецький ірраціоналізм.  

 

ТЕМА № 6. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ 

ФІЛОСОФІЇ  

Позитивізм у ХІХ–ХХ ст. З. Фрейд та відкриття несвідомого. 

Екзистенціальна філософія. Сутність і методи філософської герменевтики. 

Філософія постмодернізму. Еволюція позитивізму в сучасній філософії.  

 

ТЕМА № 7. ОНТОЛОГІЯ 

Буття як філософська проблема. Метафізика. Основні категорії 

онтології. Категорія буття в історії філософії. Буття людини і суспільства. 

Соцiальна дiяльнiсть як спосiб iснування суспiльства i сенс людського буття 

в класичних соцiально-фiлософських доктринах. 

 

ТЕМА № 8. ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ 
Специфіка пізнавального відношення людини до світу. Знання як 

результат пізнання. Природа  раціонального пізнання, його основні форми. 



Особливості теоретичного пізнання і його межі. Проблема методу і 

методології. Проблема істини. Криза картезіанської епістемології.  

 

ТЕМА № 9. ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ  

Основні проблеми філософської антропології. Еволюція розуміння 

людини в історії філософської думки. Матеріалістична філософія про 

природу людини. Сучасні філософські пошуки сутності людини і сенсу 

життя. Релігійні концепції виникнення і сутності людини. Психоаналітична 

парадигма розуміння людського буття. Трансперсональна психологія. 

Проблема свободи і відчуження людини.  

 

ТЕМА № 10. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ 

Філософські концепції суспільства. Суспільство як самоорганізуюча і 

саморозвиваюча система. Поняття суспільного виробництва.  Соціальна 

сфера. Джерела соціокультурної динаміки. Суспільство як система 

соціальних відносин. Людина в суспільстві: посередники між людьми.  

 

ТЕМА № 11. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ 

Моделі історичного  розвитку. Концепції культурно-історичних типів 

(локальних цивілізацій) (К.Леонтьєв, М.Данилевський, О.Шпенглер, 

А.Тойнбі, П.Сорокін, Л.Гумільов). Синтетична модель. К.Ясперс про  

«осьовий  час» і розвиток світової історії. Історичні виміри людського буття. 

Проблема сенсу історії.  

 

ТЕМА № 12. ІСТОРИЧНИЙ ПРОГРЕС І ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

СУЧАСНОСТІ 

Прогрес і регрес. Критерії прогресу. Особливості сучасної епохи. 

Глобальні проблеми сучасності. Перспективи сучасної цивілізації: 

політичні, наукові, релігійні, філософські пошуки виходу з кризи.  

 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль — це перевірка рівня засвоєння знань, навичок і 

вмінь за певний період навчання (навчальний семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Філософія» передбачено: 

- для денної форми навчання – екзамен; 

- для заочної форми навчання – екзамен. 

 

 

 

 

 

 



Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Б
А

Л
И

 
ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні 
завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час 
заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді 
на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення 
власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому 
знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 
неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Для навчальної дисципліни «Філософія» засобами діагностики знань 

(успішності навчання) виступають: 

командні проекти, реферати, есе, презентації результатів виконаних 

завдань та досліджень, студентські презентації та виступи на наукових 

заходах, індивідуальні та групові завдання. 

 

Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 

Презентації, виконані в програмі MS PowerPoint, схеми та таблиці з 

філософії, візуальні розробки з тематики, проектор. 
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Абрис, 2002. - 742 с. 

7. Філософський словник соціальних термінів [Текст] / В. П. Андрущенко 

[та ін.] ; заг. ред. В. П. Андрущенко. - 3. вид., доп. - К. ; Х. : Видавництво 

"Р.И.Ф.", 2005. - 672 с. 

8. Хамітов Н.В. Філософський словник. Людина і світ [Текст] / Н. В. 

Хамітов, С. А. Крилова. - К. : КНТ : Центр навчальної літератури, 2007. - 

264 с. 

9. Словник-довідник філософських та культурологічних термінів [Текст] / 

[Полянська В. І. та ін. ; за заг. ред. В. І. Полянської] ; Миколаїв. нац. ун-т 
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