




Опис навчальної дисципліни 



Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» є нормативним документом та містить 

конкретний зміст навчальної дисципліни, послідовність, організаційно-методичні форми її 

вивчення обсяг часу на різні види навчальної роботи, визначає форми і засоби поточного, 

модульного та підсумкового контролю. 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

– 3 

Галузь знань 

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

 
Обов’язковадисципліна 

Модулів  – 1 

Спеціальність : 

053 Психологія 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 

– 2 
ІІ-й ІІ-й 

 Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

ІІІ-й;  ІІІ-й;  

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітнійрівень:  

перший (бакалаврський) 

18 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 6 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

54год. 80 год. 

Індивідуальні завдання:  

 

Вид контролю:  

екзамен 

 

 

 Примітка: 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1/3 

для заочної форми навчання – 1/10 

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Основною метою дисципліни є формування світогляду особистості, її моральних 

якостей, сукупності теоретичних поглядів на світ у цілому, на ставлення людини до цього 

світу в контексті онтологічних, гносеологічних, аксіологічних і соціальних проблем буття.  

 

В результаті вивчення курсу «Філософія» студенти повинні  

знати: 

• сутність і специфіку філософії як форми суспільної свідомості; 

• основні етапи розвитку філософії, характер і зміст її основних теорій і течій; 



• історичні умови виникнення і теоретичні джерела вітчизняної філософії; 

• сучасні філософське та природничо-наукове розуміння буття і свідомості, їх 

структури і закономірностей розвитку; 

• зміст та ідеологічну спрямованість сучасних концепцій людини, її зв’язків з 

природою і суспільством; 

• світоглядні та методологічні засади соціального і духовного буття людини. 

 

вміти: 

• самостійно осягати суть філософських творів, з’ясовувати їх методологічні 

настанови та соціальні наслідки; 

• проводити методологічний аналіз різноманітних концепцій суспільного розвитку; 

• застосовувати знання принципів, законів і категорій філософії в пізнавальній та 

практичній діяльності, зокрема при розв’язанні тих чи інших правових проблем. 

 

Передумови для вивчення дисципліни 

Вивчення філософії студентами вищих навчальних закладів має велике значення для 

підвищення освітнього та культурного рівня молодих людей, формування їх цінностей, 

переконань, софійно-діалектичного мислення тощо. Чимала роль філософії у формуванні 

поваги до своєї професії, почуття гуманізму, нестандартного підходу до вирішення 

різноманітних фахових завдань, проблем людського існування.  

Вивчення філософії сприяє ломці негативних стереотипів мислення, орієнтації на 

загальнолюдські цінності. Світоглядні основи, засновані на мудрості, спонукають до 

творчого оволодіння процесом диференціації та інтеграції наукових знань, їх соціальної 

значимості, оскільки найвищою цінністю Всесвіту є об’єкт, задля якого майбутній 

фахівець оволодіває певною галузю знань – Людина, як цілісність.  

На вивченнянавчальноїдисциплінивідводиться 90 год., 18лекційних та 18 год. 

практичних /3 кредити ECTS. 

 

 

Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері психології та професійної підготовки у процесі 

навчання, що передбачають застосування основних психологічних 

теорій та методів і характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, мислити 

концептуально, системно, саногеннно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним,  

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 

в Україні, знання юридичних та морально-етичних нормативно-

регулятивних засад професійної діяльності психолога і готовність 

неухильно дотримуватись. 

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і 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.   

ЗК12. Здатність розуміти психологічний зміст суспільних процесів і 

впливати на них з позицій принципу гуманізму; ставитись з 

повагою до мультикультурності та різноманітності 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності (СК) 

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом 

філософії та психології. 

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та 

зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, 

функціонування та розвитку психічних явищ.  

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних 

джерел.  

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну 

роботу відповідно до запиту населення. 

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного та професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

Програмні результати навчання 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі 

професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

які мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності. 

ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога.  

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним 

та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності. 

 

Критерії оцінювання 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при 

оцінюванні результатів навчання з навчальної дисципліни, є: 

- своєчасне і у повному обсязі виконання всіх навчальних завдань, що передбачені робочою 

програмою навчальноїдисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних та додаткових рекомендованих літературнихджерелах; 

- вміння самостійно аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку тарозвитку. 

 

Засоби оцінювання 

Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами навчальних робіт 

проводиться за поточним та підсумковим контролями. Поточний контроль знань студентів 

з навчальної дисципліни проводиться в усній та письмовій формі (тестування, контрольна 

робота, самостійна робота). 



Контроль самостійної роботи проводиться шляхом перевірки виконаних завдань. 

Усі контрольні заходи включено до 100-бальної шкали оцінювання.  

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, де 50 балів 

відводиться на оцінку усних відповідей студентів, тестування, презентації, виконання 

самостійної роботи та контрольної роботи і 50 балів – на оцінювання відповідей студентів 

на екзамені. 

На семінарських заняттях студенти за усну та письмову відповідь максимально 

можуть отримати 3бали. При цьому, студенти здійснюють огляд літератури за ключовими 

поняттями теми, анотують та конспектують першоджерела, оформляють відповіді на 

питання семінару у вигляді конспектів-схем, готують та представляють свої презентації з 

обраних питань тощо. 

Усне опитування студентів може здійснюватись індивідуально або фронтально. 

Загальний бал за цей вид роботи по кожному змістовому модулю виводиться з середнього 

балу за всі усні і письмові відповіді. 

 

Методи контролю 

1. Усне опитування. 

2. Письмове опитування. 

2. Тестовий контроль по темам. 

3 Контрольні роботи. 

Самостійна робота 

Контроль самостійної роботи проводиться шляхом перевірки виконаних 

завдань. Усі контрольні заходи включено до 100-бальної шкали оцінювання. 

Максимальний бал за виконання завдань, які відводяться для самостійної роботи - 11 

балів. 

Складовими самостійної роботи студентів є: 

•  підготовка словника основних термінів; 

• підготовка конспектів лекцій; 

• письмові відповіді на питання для самостійного опрацювання;  

• підготовка творчого завдання. 

 

Під час самостійного опрацювання програмного матеріалу студенти поглиблюють і 

закріплюють знання, удосконалюють навички і вміння творчо працювати з 

філософськими працями. 

Самостійна робота студентів ділиться на базову і додаткову. 

Базова самостійна робота забезпечує підготовку студента до аудиторних занять і 

контрольних заходів. Результати цієї підготовки виявляються в активності студента на 

заняттях, при виконанні ним контрольних робіт, тестових завдань й інших видів робіт.  

Базова самостійна робота студентів включає: опрацювання лекційного матеріалу і 

рекомендованої літератури; пошук (підбір), огляд літератури і електронних джерел 

інформації; вивчення матеріалу, винесеного на самостійне опрацьовування; підготовка до 

практичних  (семінарських) занять; підготовка до написання контрольних робіт, інших 

форм поточного контролю; систематизація вивченого матеріалу перед 

семестровиміспитом.  

Додаткова самостійна робота спрямована на поглиблення і закріплення знань 

студента, розвиток аналітичних навичок з проблематики навчальної дисципліни. Вона 

включає такі види робіт: аналіз наукових публікацій з визначеної викладачем теми; 

написання есе за заданою проблематикою; розробка конспекту заходу просвітницького 



спрямування; бібліографічний огляд літератури за заданою проблематикою; розробка 

мультимедійної презентації з відповідного питання чи обраної теми таін. 

Для оперативного опитування студентів на семінарських заняттях використовують 

тестовий контроль знань з тем, які виносяться на самостійне опрацювання. Для цього 

передбачені завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих, 

завдання на встановлення правильної послідовності.  

Основні види самостійної роботи, на які повинні звертати увагу студенти: 

вивчення  (повторення) лекційного матеріалу;робота з опрацювання та вивчення 

рекомендованої літератури;підготовка до семінарських (практичних) занять;підготовка до 

дискусій та інших, пропонованих викладачем, завдань;робота над рефератом 

(мультимедійною презентацією, тезами, доповіддю);самоперевірка студентом власних 

знань за запитаннями для самодіагностики;підготовка до поточного та підсумкового 

контролю. 

Укладання глосарію з основних понять, що використовуються у винесених на 

розгляд тем навчальної дисципліни. Для цього необхідно:розібратися в сутності 

запропонованих категорій, понять, термінів;підготуватися до дискусії в аудиторії щодо 

розуміння вивченого матеріалу;у разі наявності декількох тлумачень кожного терміну, 

обґрунтувати, якої саме інтерпретації дотримується студент і чому, а також обґрунтувати, 

з чим студент не може погодитись;за умови, що значення якогось терміну є незрозумілим, 

зафіксувати запитання, а під час дискусії в аудиторії за запропонованими темами винести 

їх на обговорення або проконсультуватися з викладачем. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Змістовий модуль 1  

Тема 1 – 3 балів;                    

Тема 2 –3 бали;                    

Тема 3 –3 бали;                    

Тема 4 – 3 бали;  

Тема 5 – 3 бали;   

Тема 6 – 3 бали;                    

Тема 7 – 3 бали;                                                      

Тема 8 – 3 бали;                    

Тема 9 – 3 бали;                    

Тема 10 – 3 бали;                    

 

Змістовий модуль 2        

Тема 11 – 3бали;   

Тема 12 – 3бали;   

Тема 13 – 3бали;   

 

 

Контрольні роботи (2) –   6 балів;         

Самостійна робота  –5 балів. 

 

Всього: 50 балів.                    

Змістовий модуль 

 1 

Змістовий модуль  

2 Екзамен (підсумковий тест) 

 
Т1…Т10 

- 30 балів 

Т1… Т13 

- 9 балів 



 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності ОцінкаECTS 
Оцінка за національною шкалою 

 для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

80-89 В 
добре  

70-79 С 

60-69 D 
задовільно  

50-59 Е  

26-49 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-25 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1.Актуальні проблеми філософії. 

Змістовний модуль 1. Історія Філософії. 

 

Тема 1. ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ПОХОДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМАТИКА ТА ФУНКЦІЇ. 

Особливості становища людини в світі та необхідність її самовизначення. Світогляд як 

духовно-практичний феномен. Історичні форми, структура та типологія світогляду. 

Світогляд і філософія. Особливості історичного виникнення філософії. Природа 

філософського знання. Основне питання філософії. Предмет, структура та функції. 

Характерні риси філософського мислення. Співвідношення філософії, науки, релігії та 

мистецтва. Специфіка східного і західного способів філософування та буття в світі.  

 

Тема 2. ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ. 

Давньоіндійська філософія: моральна віддяка та її подолання. Корені індійської філософії: 

Веди та Упанішади. Індуїзм і його головні ідеї: карма і сансара. Буддизм: шлях звільнення 

від карми. Канонічні джерела, провідні ідеї та напрями філософії Стародавнього Китаю. 

Даосизм: шлях знаходження безсмертя. Конфуціанство: ідея суспільної ієрархії. Буддизм 

у Китаї. Феномен чань-буддизму: активний вплив на реальність.  

 

Тема 3. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ. 

Поняття античної філософії. Етапи її розвитку та загальні особливості. Розвиток ідей у 

натурфілософських («фізичних») школах Стародавньої Греції: Мілетська школа, 

Контрольні роботи – 6 балів  

Максимальний бал - 50 Самостійна робота – 5 балів 

Максимальний бал - 50 



Анаксімен, Піфагор, Геракліт, елеати, атомізм, еволюціонізм, ноологія. Ідеї та 

представники високої класики в розвитку античної філософії: софісти, Сократ, Платон та 

Арістотель. Філософія епохи еллінізму як завершальний цикл розвитку античної 

філософії: школи, ідеї, представники. 

 

Тема 4. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. 

 Феномен середньовічної філософії, основні риси та проблема періодизації. Християнство 

як світоглядне підґрунтя філософії Середньовіччя. Роль християнської патристики у 

формуванні ідейних засад середньовічного світобачення. Провідні проблеми апологетики 

та патристики. Схоластика і містика як провідні напрями середньовічної філософії. 

Арабомовна філософія Середньовіччя. 

 

Тема 5 ФІЛОСОФІЯ ВІДРОДЖЕННЯ. 

Поняття «Відродження» та характерні риси духовного життя цієї доби. Романське та 

германське Відродження. Провідні напрями ренесансного філософування: гуманістичний 

антропологізм, неоплатонізм, натурфілософія. Філософські ідеї пізнього Відродження.  

 

Тема 6. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ. 

Панорама соціокультурних та духовних процесів у Європі Нового часу та особливості 

розвитку філософії. Поняття гносеологізму. Протистояння раціоналізму Р. Декарта та 

емпіризму Ф. Бекона. Теорія пізнання Т. Гоббса та Дж. Локка. Скептицизм Д. Юма та 

сенсуалістські максими Дж. Берклі. Б. Спіноза та Г. Лейбніц – тотожність і відмінність їх 

вчень про субстанцію. Б. Паскаль та філософія Просвітництва про місце і роль людини у 

світі. 

  



Тема 7. НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ. 

Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії. 

Іммануїл Кант – творець німецької класичної філософії. Основні ідеї І. Канта. Й.-Г. Фіхте: 

«Я» як діяльне начало. Ф.-В.-Й. Шеллінґ: філософія тотожності. Абсолютний ідеалізм 

Г.В.Ф. Геґеля. Антропологічний принцип філософії Л.Фейєрбаха. 

 

Тема 8. ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПРОЦЕС У ЄВРОПІ XIX ст. 

Зміна парадигми філософського мислення у XIX – поч. ХХ ст. Поняття класичної та 

некласичної філософії. Марксистська парадигма людини. Вихідні ідеї філософії С. 

К'єркегора. Волюнтаризм А. Шопенгауера та «філософія життя» Ф. Ніцше. Ідеї 

розроблення «наукової філософії» у європейській філософії XIX ст. 

 

Тема 9. ЗАРУБІЖНА ФІЛОСОФІЯ XX ст. 

Загальні особливості духовних процесів та розвитку філософії у XX ст. Напрями 

антропологічного спрямування. Культурологічні та історіософські напрями у філософії 

XX ст. Релігійна філософія XX ст. 

 

Тема 10. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ. 

Українська філософія як органічна складова української духовної культури. Загальні 

особливості української філософії.Докласичний період української філософії: провідні 

філософські джерела та ідеї часів Київської Русі.Українська класична філософія: 

особливості філософських курсів Києво-Могилянської Академії (ХVІІ-XVIII ст.). Життя 

та філософська діяльність Г.Сковороди. Доба університетської філософії XIX ст. 

Некласичний період української філософії: мотиви романтизму та натуралістичного 

позитивізму в філософській думці України.Особливості розвитку української філософії 

XX ст. 

 

Змістовний модуль 2. Теорія Філософії. 

Тема 11. ОНТОЛОГІЯ. 

Фундаментальне значення проблеми буття для філософії. Проблеми буття в історико-

філософському окресленні. Категоріальні визначення буття. Сучасна наука про рівні та 

форми виявлення буття (філософське окреслення). Онтологічний статус свідомості та її 

суттєві ознаки. Генезис свідомості. Визначальна роль соціальності у виникненні 

свідомості. Свідомість і мова. Структура, функції та рівні свідомості. 

 

Тема 12 ПРОБЛЕМА ПІЗНАННЯ У ФІЛОСОФІЇ. 

Поняття пізнання та його види. Рівні і форми пізнання. Проблема істини в пізнанні. Істина 

і правда. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу. Сутність методу як 

способу організації людської діяльності. Поняття методу, методології методики. 

Проблема методу та методології у філософії. Методи і форми наукового пізнання. 

 

Тема 13. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ. 

Поняття соціального в філософії. Поняття та зміст соціальних якостей. Поняття 

суспільства. Співвідношення суспільства і природи. Суспільство як система. Основні 

сфери суспільного життя та їх взаємозв'язок. Філософія історії як напрям філософського 

знання: історичне формування проблематики. Поняття історії. Історичний процес як 



реальність. Філософія історії про суб'єкт, рушійні сили, умови та чинники історичного 

процесу. Роль особи в історії.  

 

Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п л

а

б 

ін

д 

с.р л п ла

б 

ін

д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1.Актуальні проблеми філософії 

Змістовний модуль  1. Історія Філософії. 

Тема 1. Філософія, її 

походження, 

проблематика та 

функції. 

 

 

6 

 

2 

 

2 

   

2 

 

6 

 

2 

 

2 

   

2 

Тема 2. Філософія 

стародавнього сходу. 

 

6 1 1   4 6  1   5 

Тема 3. Антична 

філософія. 

 

6 1 1   4 6  1   5 

Тема 4. 

Західноєвропейська 

філософія 

Середньовіччя. 

 

6 2 1   3 6     6 

Тема 5 Філософія 

Відродження. 

 

6 2 1   3 6     6 

Тема 6. Філософія 

Нового часу. 

 

6 2 2   2 6     6 

Тема 7. Німецька 

класична філософія. 

 

6 2 2   2 6     6 

Тема 8. Історико-

філософський процес 

у Європі XIX ст. 

 

6     6 6     6 

Тема 9. Зарубіжна 

філософія XX ст. 

 

6     6 6     6 

Тема 10. Історія 6  2   4 6     6 



української 

філософської думки. 

Разом за змістовим 

модулем 1 

60 12 12   36 60 2 4   54 

Змістовний модуль  2. 

Тема 11. Онтологія. 

 

10 2 2   6 10 2 2   6 

Тема 12 Проблема 

пізнання у філософії. 

 

10 2 2   6 10     10 

Тема 13. Соціальна 

філософія та 

філософія історії. 

 

10 2 2   6 10     10 

Разом за змістовим 

модулем 2 

30 6 6   18 30 2 2   26 

Усього годин  90 18 18   54 90 4 6   80 

 

 

Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Філософська пропедевтика. 

Багатоманіття визначень поняття філософія. Проблеми і предмет 

філософії. Роль філософії в сфері культури. Особливості 

сучасного розуміння філософії. 

2 

2 Тема 2. Поняття світогляду. 

Особливості ставлення людини до світу. Поняття світогляду. 

Сутність та призначення світогляду. Світогляд як поліструктурне 

утворення. Рівні світогляду: світовідчуття, світосприйняття, 

світорозуміння. Історичні типи світогляду. 

4 

3 Тема 3. Антична філософія: етапи розвитку та проблематика. 

Особливості зародження і формування давньогрецької філософії. 

Особливості розвитку античної натурфілософії (Мілетська школа, 

Піфагор, Геракліт). Проблема буття в піфагорійській школі та у 

філософії елеатів.Натурфілософські побудови Емпедокла, 

Анаксагора та атомістика Левкіппа-Демокріта. Антропологічний 

поворот в античній філософії (софісти і Сократ).Ідеалістична 

філософія Платона.Філософія Аристотеля.Елліністичний період: 

стоїки, скептики, епікурейці. 

 

4 Тема 4. Головні ідеї філософії Середньовіччя й Відродження. 

Загальна характеристика філософії Середньовіччя: етапи 

розвитку, ідеї та персоналії. Особливості середньовічної 

патристика: етапи розвитку, представники, ідеї (Тертулліан, 

Августин Аврелій); Схоластика як напрям середньовічної 

філософії (П. Абеляр, Ф. Аквінський, В.Оккам). Головні 

4 



теологічні проблеми Середньовіччя та їх філософські 

інтерпретації: а) полеміка між номіналізмом і реалізмом; б) 

проблема співвідношення віри і знання; в) проблема людини: 

душа і тіло. Криза християнського світогляду і формування 

антропологічного характеру філософії в епоху Відродження.  

Гуманізм і проблема людської індивідуальності. (Філософські 

концепції Ф. Петрарки, Л. Валли, Е. Роттердамського).  Пантеїзм 

як специфічна риса натурфілософії Відродження (М. Кузанський).  

Соціально-політичні вчення (Н. Макіавеллі) і соціальні утопії (Т. 

Мор, Т. Кампанелла) епохи Відродження. Реформація і її 

взаємозв'язок з філософською думкою. 

5 Тема 5. Західноєвропейська філософія Нового часу та доби 

Просвітництва 

Загальна характеристика філософії Нового часу: основні ідеї та 

представники. Проблема емпіризму в філософії Ф. Бекона 

(програма «великого відновлення наук», концепція «ідолів»).  

Проблема раціоналізму в філософії Р. Декарта (принцип 

методичного сумніву, теза «cogitoergosum» , вчення про 

«вроджені ідеї»). Англійська традиція в філософії Нового часу: 

ознаки та представники (Т. Гоббс, Дж. Локк, Дж. Берклі, Д. Юм). 

Загальна характеристика раціонального напрямку філософії 

Нового часу: ознаки та представники (Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. 

Ляйбніц). Загальна характеристика епохи Просвітництва: ознаки 

та представники. 

3 

6 Тема 6. Визначальні риси німецької класичної філософії. 

Загальна характеристика німецького ідеалізму ХVIII-XIX ст.  

Особливості філософії І.Канта (основні положення теорії 

пізнання, проблеми етики та поняття категоричного імперативу). 

3. Основні ідеї філософських учень Й.Фіхте та Ф.Шеллінга.  

Філософська система Г. Гегеля: основні складові та принципи 

формування; учення про діалектичний метод. Характеристика 

антропологічного матеріалізму Фойербаха. Філософська 

антропологія та філософія історії К.Маркса. 

6 

7 Тема 7. Особливості переходу від класичного до некласичного 

філософування. Основні напрямки сучасної філософії. 

Криза класичної філософії в середині ХІХ ст. і становлення нових 

філософських напрямків. Ірраціоналізм і волюнтаризм філософії 

А. Шопенгауера. Основні концепції «філософії життя» (Ф. Ніцше, 

А. Бергсон, В. Дільтей). Філософські засади психоаналізу, вчення 

про несвідоме (З.Фрейд, К.Юнг, Е.Фромм). Основні етапи 

розвитку позитивізму. Історична школа філософії науки (Т.Кун, 

І.Лакатос, П.Фейерабенд). Структуралізм як методологія 

гуманітарного пізнання (К.Леві-Стросс, М.Фуко). Феноменологія 

Е. Гусерля. Екзистенціальна філософія: К.Ясперс, А.Камю, Ж.-

П.Сартр. Філософські концепції модерну та постмодерну. 

3 



8 Тема 8. Українська філософська думка. 

Зародження філософських учень у Київській Русі та їхні 

специфічні особливості.Могилянська академія – перший в Україні 

центр професійної філософії.Києво-Могилянська академія—

перший в Україні центр професійної філософії. Філософські 

погляди Г.Сковороди.«Філософія серця» П.Юркевича.Філософія 

«української ідеї» (М.Драгоманов, М.Грушевський, Д.Донцов, 

Д.Чижевський).Філософія національної ідеї Д.Донцова і 

В.Липинського. 

2 

9 Тема 9. Онтологія. 

Основні етапи розвитку уявлень про буття в історії філософської 

думки. Поняття матерії та її структура. Відмінність філософського 

поняття матерії від природничо-наукового. Проблема 

детермінізму як принципу філософського пояснення світу. 

Простір і час як форми буття матерії. Субстанціональна і 

реляційна концепції простору і часу. 

2 

10 Тема 10. Проблема духу і свідомості. 

Свідомість як філософська категорія. Джерела та витоки 

свідомості. Структура свідомості. Свідомість та самосвідомість. 

3. Свідомість та безсвідоме: З. Фрейд. Поняття «коллективного 

несвідомого» (К.Юнг). Свідомість та мислення. Свідомість та 

мова. Проблема ідеального та варіанти її вирішення. Поняття 

суспільної свідомості. Структура суспільної свідомості. 

6 

11 Тема 11. Проблема пізнання. 

Предмет і структура пізнання. Поняття «об'єкт» і «суб'єкт» 

пізнання. Основні теорії істини. Рівні та форми пізнання: а) 

чуттєве пізнання; б) абстрактне мислення; в) інтуїція. Пізнання і 

практика. Сутність методу як способу організації людської 

діяльності. Поняття методу, методології методики. Проблема 

методу та методології у філософії. 

4 

12 Тема 12. Суспільство та культура як предмет філософського 

осмислення. 

Поняття соціального в філософії. Багатозначність поняття 

«суспільство». Проблема періодизації історичного процесу. 

Філософія історії як напрям філософського знання: історичне 

формування проблематики. Роль особи в історії. Суспільний 

прогрес, його історичні типи та проблема критеріїв. Поняття про 

культуру і цивілізацію. Історичні моделі культури та цивілізаційні 

типи. 

6 

13 Тема 13. Філософське осмислення природи. 

Історико-філософські уявлення про природу. Природа як об'єкт 

філософського аналізу. Визначення природи у вузькому й 

широкому значенні. Концепція ноосфери.  Взаємодія суспільства 

й природи. Географічне середовище. Географічний детермінізм. 

Геополітика як теоретичне обгрунтування і виправдання 

6 



агресивної політики держав, які намагаються розширити 

життєвий географічний простір за рахунок ін. держав. Екологічні 

проблеми. Шляхи виходу з екологічної кризи. 
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Методи контролю 

Методи усного контролю: фронтальне та індивідуальне опитування, усні заліки 

(при відпрацюванні пропущеного матеріалу). 

Фронтальний контроль: на питаннявикладача при порівняно невеликому 

обсязіматеріалукоротківідповідідаютьбагатостудентівгрупи. Ця форма контролю 

дозволяєвдалопоєднатиперевірку з завданнямиповторення і 

закріпленняпройденогоматеріалу, викликаючипідвищенуактивністьгрупи. Викладач 

ставить питання перед усієюгрупою, щоб в обговоренніцихпитань брали участь 

всістуденти.  

Індивідуальний контроль: застосовується для 

ґрунтовногознайомствавикладачаіззнаннями, уміннями і навичкамиокремихстудентів, що 

для відповідізвичайновикликаються до усноїдоповідіізпитань, яківиносились на 

обговорення, хоча не виключаєтьсявідповідь студента і з місця.  

Метод самоконтролю – самостійний пошук помилок, уміння самостійно 

оцінювати свої знання, визначати пріоритетні напрями власного навчального процесу,  

самоаналіз, усвідомлено регулювати власну навчальну діяльність, удосконалювати її, 

запобігати помилкам і неточностям. 

Тестова перевірка знань – завдання закритої форми із запропонованими 

відповідями. 

 

Приклад тестового контролю: 

Варіант 1 

 

Засновником буддизму є: 

а) СіддхатхаГаутама; 

б) Лао Дзи; 

в) Кун Фу-цзи; 

г) Бодхидхарма. 

Методи навчання 

Методи навчання – це засоби взаємопов’язаної діяльності викладача і студента, 

спрямованої на вирішення завдань навчання, іиховання і розвитку.   

Словесні методи навчання: інформаціна лекція з елементами проблемного 

навчання, пояснення, консультація, пояснювально-ілюстративний метод, бесіда, 

розповідь. 

Лекціяяк метод навчаннямаєінформаційний характер, чіткий план, застосовується 

на лекційнихзаняттях. Структура лекціїпідпорядковуєтьсялогіці предмета, стимулює 

конкретно-образнемислення, активізуєлогічнемисленнястудентів, 

послідовноз’ясовуєвсіпункти плану. Предметом лекціївиступаютьскладніоб’єкти, явища, 

процеси, щомаютьміж собою зв’язки і залежностіпричиннонаслідкового характеру.  

Консультація – метод навчання за допомогоюякого студент 

одержуєвідповідіабопоясненнявідвикладача на 

конкретніпитанняпевнихтеоретичнихположень та аспектівїх практичного застосування. 

Консультаціяможе бути індивідуальноюабопроводитися для групистудентів, наприклад, 

перед залікамичиекзаменами.  



Пояснення –застосовується для доказовоговикладуматеріалу, пов’язаного з 

вивченнямокремих понять, категорій, явищ, процесів, властивостей, законівтощо як на 

лекціях, семінарськихзанаттях, так і під час консультацій, написаннянауковихробіттощо. 

Інструктаж – як метод маєінформативнийлокальний характер, близький до 

розпорядженняалгоритмічного типу. Застосовується при вказівках студентам 

щодовивчення тем, яківиносяться на самостійнеопрацювання, виконаннясамостійної, 

індивідуальноїчинауковоїроботи. 

Бесіда (полемічна, евристична) – церозмовавикладачазі студентами на 

підставічіткоїсистемизапитань, зазделегідьвизначених, якісприяють активному 

засвоєннюсистемифактів, нового поняттячизакономірностейтощо. Запитання у 

процесібесідимаютьсприятицілісномусприйняттюматеріалу. Бесідизастосовуються на 

лекціях, семінарськихзаняттях, колоквіумахтощо. 

Пояснювально-ілюстративний метод – студенти здобувають знання, слухаючи 

мультимедійну лекцію, вивчаючи слайди через мультимедійний проектор у «готовому» 

вигляді. 

За рівнем самостійності пізнавальної діяльності для вивчення дисципліни 

застосовуються репродуктивний, частково-пошуковий та дослідницький методи. 

Дослідницький метод – після аналізу матеріалу, постановки завдань та короткого 

усного або письмового інструктажу студенти самостійно вивчають літературу, 

нормативно-правові акти, кваліфікують юридичні ситуації та виконують інші пошукові 

дії. 

Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності:  ділові та рольові ігри, дискусії, диспути, студентські наукові 

конференції, метод цікавих аналогій, ефект дивування, метод зіставлення наукових і 

життєвих (побутових) пояснень явищ, процесів, ситуацій тощо. 

 

Інструменти, обладнання, програмне забезпечення 

Навчальна дисципліна «Філософія» передбачає використання мультимедійного 

обладнання (комп’ютер, проектор). 

 

Методичне забезпечення 

1. Опорніконспектилекцій. 

2. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпеченнядисципліни. 

Мультимедійна презентація тем навчальної дисципліни. 

3. Підручники, посібники, монографії, ілюстративніматеріалитощо. 

 

Рекомендована література 

Основна література 

1. Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій. – 

К.: Генеза, 1996. 

2. Андрущенко В. П., Волович В. І., Горлач М. І., Головченко Г. Т., Губерський Л. В. 

Філософія: Підручник. – Х.: Консум, 2000. 

3. Арутюнов В. Х., Демченко М. М., Йосипенко С. Л., Кабика І. С., Круш О. О. 

Філософія: Навчально-метод. Посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: 

Київський економічний університет, 1999. 

4. Бичко І. В., Бичко А. К., Горак Г. І., Добронравова І. С., Малахов В. А., Філософія: 

Курс лекцій: Навч. посібник для студ вузів. – К.: Либідь, 1993. 

5. Бичко І. В., Бойченко І. В., Табачковський В. Г. та ін. Філософія. Підручник. – К., 

2001. 

6. Бойченко І. В. Філософія історії: Підручник для студ. вищих навч. закладів. – К.: 

Знання, 2000. 



7. Возняк С. М., Голянич М. Ю., Москаленко Ю. М. Філософська думка України: 

імена та ідеї. – Івано-Франківськ, 2003. 

8. Воронкова В. Г. Філософія: навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 

464 с.  

9. Горський В. С. Історія української філософії: Курс лекцій: Навч. посібник для студ. 

вузів. – К.: Наукова думка, 1997.  

10. Зарубіжна філософія ХХ ст. К., 1993. 

11. Кондзьолка В. В. Філософія і її історія. – Львів, 1996. 

12. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен-Львів, 1995. 

13. Надольний І. Ф. Філософія: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2004. 

14. Петрушенко В. Л. Філософія. – Львів, 2001. 

15. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995. 

16. Філософія. Навчальний посібник /І.М. Гоян, І.С. Матвієнко, С.В. Сторожук // за 

ред.. С.В. Сторожук. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2017. – 296 с. 

 

Довідники, словники, енциклопедії, хрестоматії 

1. Короткий довідник з історії філософії. Від витоків до середини ХІХ ст. (Під 

редакцією Пікашової Т. Д. та Чунка В. Л.) – Міжрегіональна академія управління 

персоналом, К., 1997. 

2. Сучасна зарубіжна соціальна філософія: Хрестоматія /Мінародний фонд 

«Відродження»/ В. Лях (упорядник). – К.: Либідь, 1996. 

3. Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями: Хрестоматія /Міжнародний фонд 

«Відродження» / С. Л. Удовік (ред.) В. В. Лях (упоряд.) – К.: Ваклер, 1996. 

4. Філософія. Хрестоматія / Подільська держ. аграрно-технічна академія / І. В. 

Демчик (упоряд.) – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000. 

5. Філософія. Хрестоматія. /Укладач В. Лагетко. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. 

6. Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002. 

7. Філософський словник. /Під ред. М. М. Розенталя, П. Ф.Юдіна. – К., 1964. 

 

Допоміжна література для конспектування студентами, які проявляють підвищений 

інтерес до предмету: 

1. Зотов А. Феномен философии: О чемговоритплюрализмфилософских учений // 

Вопросыфилософии. – 1991. – № 12. 

2. Мамардашвили М. Как я понимаюфилософию. – М., 1990. 

3. Ортега-и-Гассет Х. Чтотакоефилософия? – М., 1991. 

4. Хайдеггер М. Чтотакоефилософия // Вопросыфилософии. – 1993. – № 7. 

 

 Інформаційні ресурси 

1. http://www.koob.ru/philosophy/ 

2. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 

3. http://platonanet.org.ua/ 

4. http://www.twirpx.com/files/humanitarian/phylosofy/sources/yaspers_k/ 

5. http://www.twirpx.com/files/humanitarian/phylosofy/reading_books/ 

6. http://occ.pyramidin.com/index_alf.htm 

7. http://www.psylib.ukrweb.net/books/levit01/txt114.htm 

8. http://bankknig.com/chelovek/144287-dux-i-realnost.html 

 

http://www.koob.ru/philosophy/
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
http://platonanet.org.ua/
http://www.twirpx.com/files/humanitarian/phylosofy/sources/yaspers_k/
http://www.twirpx.com/files/humanitarian/phylosofy/reading_books/
http://occ.pyramidin.com/index_alf.htm
http://www.psylib.ukrweb.net/books/levit01/txt114.htm
http://bankknig.com/chelovek/144287-dux-i-realnost.html


 

Програмові вимоги до курсу Філософія 

1. Особливості історичного виникнення філософії. Природа філософського знання. Основне 

питання філософії. 

2. Предмет, структура та функції філософії. Характерні риси філософського мислення. 

Співвідношення філософії, науки, релігії та мистецтва. Роль філософії в сфері 

культури. Особливості сучасного розуміння філософії. 

3. Поняття світогляду. Сутність та призначення світогляду. 

4. Світогляд як поліструктурне утворення. Рівні світогляду: світовідчуття, світосприйняття, 

світорозуміння. 

5. Історичні типи світогляду. 

6. Специфіка східного і західного способів філософування та буття в світі. 

7. Давньоіндійська філософія: моральна віддяка та її подолання. 

8. Корені індійської філософії: Веди та Упанішади. 

9. Індуїзм і його головні ідеї: карма і сансара. 

10. Буддизм: шлях звільнення від карми. 

11. Канонічні джерела, провідні ідеї та напрями філософії Стародавнього Китаю. 

12. Даосизм: шлях знаходження безсмертя. 

13. Конфуціанство: ідея суспільної ієрархії. 

14. Буддизм у Китаї. Феномен чань-буддизму: активний вплив на реальність.  

15. Досократівський етап в старогрецькій філософії. 

16. Характеристика основних періодів античної філософії. 

17. Основні течії елліністичної філософії. 

18. Класична доба розвитку філософської думки у стародавній Греції. 

19. Філософія Платона. 

20. Філософські погляди Сократа. 

21. Середньовічна філософія. Загальна характеристика. 

22. Особливості середньовічної філософії. 

23. Основні течії середньовічної філософії. 

24. Філософське вчення Томи Аквінського. 

25. Філософія Нового часу. Загальна характеристика. 

26. Основні напрями філософії Нового часу. 

27. Філософія Нового часу. Ф. Бекон. 

28. Філософія Нового часу. Р. Декарт. 

29. Філософія епохи Відродження. Загальна характеристика. 

30. Філософські погляди М. Кузанського і Дж. Бруно. 

31. Німецька класична філософія: джерела розвитку та суттєві риси. 

32. Німецька класична філософія. Філософія І. Канта. 

33. Теорія пізнання І. Канта. 

34. «Коперніканський переворот» І. Канта у філософії. 

35. Сутність «категоричного імперативу» І. Канта. 

36. Німецька класична філософія. Й. Фіхте, Ф. Шеллінг. 

37. Діалектика Г. Гегеля. 

38. Поняття свободи у філософії Г. Гегеля. 

39. Філософська система Г. Гегеля. 

40. Філософські ідеї Г. Гегеля. Загальна характеристика. 

41. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха. 

42. Критика поглядів Л. Фейєрбаха на історію, релігію, людину. 

43. Філософське вчення К. Маркса. 

44. Сучасна зарубіжна філософія: основні напрями і проблеми. 

45. Суттєві риси і провідні тенденції світової філософії ХХ ст. 



46. Основні течії сучасної зарубіжної філософії. 

47. Основні  напрями європейської філософії кінця ХІХ поч. ХХ ст. 

48. Некласичні течії європейської філософії кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

49. Ірраціоналізм. Загальна характеристика. 

50. «Філософія життя». Загальна характеристика. 

51. Екзистенційна філософія. Загальна характеристика. 

52. Філософські проблеми психоаналізу. 

53. Філософія позитивізму. 

54. Основні стадії позитивістської філософії. 

55. Еволюція релігійної філософії в ХІХ–ХХ ст. 

56. Особливості і основні періоди розвитку української філософії. 

57. Філософія Г. Сковороди. 

58. Філософія П. Юркевича. 

59. Особливості розвитку укр. філософії в ХІХ ст. Філософські ідеї членів Кирило-

Мефодіївського товариства. 

60. Філософія Києво-Могилянської академії. 

61. Академічна філософія  ХІХ ст. в Україні (С. Гогоцький, О. Новицький, В. Лесевич). 

62. Українська філософія в кінці ХІХ – початку ХХ ст. 

63. Філософські ідеї укр. вчених кінця ХІХ – початку ХХ ст. (В. Вернадський, М. Драгоманов, 

О. Потебня). 

64. Розвиток філософської думки українськими мислителями ХХ ст. (В. Винниченко, 

М. Грушевський Д. Донцов, Д. Чижевський). 

65. Філософські погляди І. Франка. 

66. І. Франко і марксизм. 

67. І. Франко про пізнання та науку. 

68. Концепція розвитку у філософії І. Франка. 

69. І. Франко про суспільство і суспільний прогрес. 

70. Поняття світогляду, його походження, структура, сутність, роль у житті. 

71. Історичні типи світогляду. 

72. Предмет філософії та його специфіка. Основне коло філософських питань. 

73. Основне питання філософії та різноманітність підходів до його вирішення. 

74. Дуалізм і монізм у вирішенні основного питання філософії. 

75. Гносеологічні корені агностицизму. 

76. Методи філософії і способи філософствування. 

77. Функції та значення філософії. 

78. Філософія як форма суспільної свідомості. 

79. Місце і роль філософії в системі культури. Філософія та наука (історія, менеджмент, 

маркетинг, інформатика, екологія, фізика, туризм, економічні, юридичні та інші 

науки).  

80. Проблема буття у філософії. 

81. Буття та його основні форми. 

82. Матерія як філософська категорія. Проблема матерії у філософії. 

83. Матерія та спосіб її існування. 

84. Основні форми руху матерії. 

85. Форми існування матерії. 

86. Проблеми простору і часу у філософії. 

87. Діалектика та її принципи. 

88. Діалектика та її альтернатива. 

89. Основні закони діалектики. 

90. Сутність закону єдності і боротьби протилежностей. 

91. Сутність закону заперечення заперечення. 

92. Сутність закону взаємного переходу кількісних і якісних змін. 



93. Категорії діалектики. Загальна характеристика. 

94. Філософське осмислення природи. Взаємодія суспільства і природи. 

95. Природа і природна основа людського буття. 

96. Сутність концепції географічного детермінізму. 

97. Людина. Основні концепції походження людини. 

98. Сутність людини і проблема сенсу її життя. 

99. Сутність матеріалістичного розуміння історії. 

100. Основне питання філософії стосовно соціальної форми руху матерії. 

101. Продуктивні сили і виробничі відносини. 

102. Суспільні відносини, їх типи та структура суспільства. 

103. Основні концепції періодизації історії суспільства. 

104. Структура суспільства. Основні сфери суспільного життя. 

105. Соціальна структура суспільства. 

106. Суспільний прогрес та його критерії. 

107. Виникнення свідомості. Основні чинники, характеристика їх. 

108. Розвиток форм відображення, їх характеристика. 

109. Теорія відображення. Критика гілозоїзму. 

110. Свідомість: основні характеристики, структура, сутність. 

111. Основні структурні рівні свідомості. 

112. Свідомість. Буденна та теоретична свідомість. 

113. Суспільна свідомість та її форми. 

114. Суспільна та індивідуальна свідомість, діалектика їх розвитку. 

115. Суспільна свідомість, її роль і функції у суспільстві. 

116. Діалектика форм суспільної свідомості. 

117. Проблема пізнання у філософії. 

118. Пізнання та його принципи. 

119. Діалектика суб’єкта і об’єкта у пізнанні. 

120. Проблема істини у філософії. 

121. Діалектика абсолютної та відносної істини. 

122. Пізнання. Чуттєве і раціональне пізнання та їх форми. 

123. Наукове пізнання. Його рівні, форми і методи. 

124. Пізнання та практика (форми, рівні, функції практики). 
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