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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань: 19  

«Архітектура та 

будівництво» 

 
 

Модулів – 2 

 

Змістових модулів – 2 

Загальна кількість 

годин – 120 

Спеціальність –  

193 «Геодезія та 

землеустрій», 

191 «Архітектура та 

містобудування» 

 

 

 

Рік підготовки 

2-й 2-й  

Семестр 

2й 2 -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,3 

самостійної роботи 

студента – 4,7 

Освітній рівень 

підготовки: 

перший (бакалаврський) 

рівень. 

 

20 год. 4год. 

Практичні, семінарські 

22год. 6 год. 

Лабораторні 

 -  - 

Самостійна робота 

78 год. 110 год. 

Індивідуальні завдання:  

- 

Вид контролю: іспит 

  

 

2. Мета і задачі  вивчення дисципліни 

Метою викладання курсу є ознайомлення студентів  з основними 

досягненнями світової та вітчизняної  філософської думки, розкриття сутності 

основних понять та проблем філософії, їх еволюції та значення в процесі 

формування світоглядних засад особистості. 

Завданням вивчення курсу є теоретична підготовка здобувачів з питань: 

- найважливіші досягненя світової філософської думки впродовж всієї історії; 

- розвиток української філософської думки як важливої умови формування 

громадянської позиції студентів; 

- розвиток самосвідомісті через оволодіння загальнолюдськими цінностями; 



- формування навичок обгрунтування та конструктивної критики поглядів 

світоглядного змісту; 

- основні методи філософського аналізу; 

-  толерантне ставлення до інакомислення та вміння виробляти і відстоювати 

власну теоретичну позицію; 

- розвиток здібностей до аналізу протиріч сучасного суспільства 

- функції і роль філософії у сучасному світі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен  

знати: сутність основних понять і категорій філософії; принципи та 

функції філософії; зміст предмету філософії та її роль у суспільстві; систему 

філософських і логічних методів; основні концепції сутності та існування 

людини; основи духовного життя людини і суспільства. 

вміти: використовувати філософські поняття при власному аналізі подій; 

з’ясовувати причинно-наслідкові зв'язки при аналізі суспільних явищ, 

аналізувати й узагальнювати інформацію, порівнювати факти на основі 

здобутих з різних джерел знань; робити посильний внесок в гармонізацію 

людських відносин; налагоджувати ефективні комунікації у процесі 

спілкування; аналізувати закономірності та розрізняти необхідності і 

випадковості суспільного розвитку; обґрунтовувати власну світоглядну  та 

громадську позицію; ефективно використовувати довідкову літературу та 

мережу сучасного Інтернету.  

Перелік компетентностей: 

 Інтегральна компетентність – Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або 

у процесі навчання, що передбачає застосування положень і необхідних 

філософсько-методологічних принципів та навичок аналізу предметів і явищ 

реального світу, і насамперед соціально-економічних, що характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності 

1. Здатність до формування світогляду щодо розвитку людського буття, 

суспільства і природи, духовної культури. 

2. Здатність розглядати суспільні явища в розвитку і конкретних 

історичних умовах. 

3. Здатність працювати з інформацією, у тому числі в глобальних 

комп’ютерних мережах. 

4. Уміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми. 

5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні (фахові) компетентності  

1. Здатність застосовувати знання законодавства і державних стандартів 

України. 

2. Свідоме застосування в професійній та громадській  діяльності філософської 

методології та знань. 

3. Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності, 

охорони праці та комунікативної культури.  



Міждисциплінарні зв’язки Дисципліна та її розділи, що передують 

вивченню дисципліни:Історія і культура України. 

Дисципліна та її розділи, у яких використовують матеріали дисципліни: 

1. Соціологія. 2. Психологія. 3. Політологія. 4. Політекономія. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Сутність, витоки та історія філософії 

 

Тема 1. Філософія як світогляд, її предмет, зміст і функції. 

Предмет і основні категорії філософії. Основні типи філософських 

роздумів: буття та свідомість, світ та людина, минуле та майбутнє. Проблема 

пізнаваності світу, законів його розвитку та існування. Діалектика та 

метафізика. Матеріалізм, ідеалізм та дуалізм. Суб’ктивний і об’єктивний 

ідеалізм як дві основні форми ідеалістичної філософії. Наявність у філософії 

великого розмаїття напрямків як показник її дійсного розвитку і як істотна риса 

відкритого суспільства. Філософія і глобальні проблеми сучасності. Причини 

незавершеності цього процесу в Єгипті і Вавілонії. Перші філософські школи в 

Стародавньому Китаї, Стародавній Індії і Стародавній Греції. Головні етапи 

розвитку філософії та її історичні типи. Філософія як світоглядне забезпечення 

процесу суспільного поступу людства. Світова філософія і національні 

філософії. Головні представники перших філософських шкіл у Стародавньому 

Китаї,  Стародавній Індії і Стародавній Греції. 

Тема 2. Філософія Стародавнього світу 
Космологізм ранньої грецької філософії. Стихійний матеріалізм і наївна 

діалектика мілетської школи. Вчення про першопочаток буття у конкретно-

речовій формі води (Фалес), повітря (Анаксімен), «апейрон» Анаксімандра. 

Хаос як первісне догармонійне і космос як упорядковане, гармонійне буття. 

Філософія Геракліта та його вчення про вогнелогос. Піфагор і піфагорійці. 

Ототожнення піфагорійцями речей та чисел і можливість ідеалізму, 

закладеному в цьому ототожненні. Елейська школа. Ксенофан як предтеча 

елейської школи. Вчення Парменіда про буття. Апорії Зенона. Значення 

поставлених в апоріях проблем для сучасної науки. Емпедокл і Анаксагор. 

Атомізм Демокріта, вчення про атоми, порожнечу та рух. 

Загальна характеристика софістики як ідейної течії V ст. до н.е. Риторика 

– головне мистецтво софістів. Зміна філософської проблематики в бік 

антропології. Релятивізм та скептицизм софістів. Політичні і теоретичні  

підстави діяльності софістів. Головні заслуги софістів. Діяльність Сократа та 

його ставлення до софістики. Вчення про знання та про мораль – головні 

проблеми сократівської філософії. Майєвтика та іронія Сократа. Етика Сократа: 

осягнення істини і добра. Прагнення до мудрості або філософствування як 



шлях до самоудосконалення та справжнього щастя людини. Незнання – єдина 

причина зла. Абсолютизація ролі суперечок і дискусій. Ототожнення Сократом 

практичної і теоретичної мудрості: хто знає справжнє добро – той не може не 

бути мудрим і добрим в житті. Чеснота як знання істини. 

Філософія Платона як класичний зразок об’єктивного ідеалізму. Вчення 

про ідеї – ядро платонізму. Ієрархія ідей. Умоглядне осягнення ідей – головна 

задача і початок пізнання. Процес навчання та його проблеми. Етико-політичні 

погляди Платона. Вчення про три частини душі. Справедливий державний 

устрій. Ефективність як підстава соціального розподілу праці в платонівській 

державі. Основні факти з біографії Арістотеля. Зв’язок з медичними колами, 

перебування в академії Платона. Критика Аристотелем платоновського вчення 

про ідеї. Лікей Арістотеля та його місце в історії давньогрецької філософії та 

науки. Метафізика Арістотеля. Класифікація наук та місце в ній «першої 

філософії». Соціальна філософія Арістотеля. Людина як суспільна тварина. 

Розум та воля. Держава як вищий та необхідний інститут людського 

спілкування. 

Тема 3. Середньовічна філософія. 

Загальна характеристика доби середньовіччя. Плотін, Порфірій і Прокл як 

видатні представники неоплатонізму. Життя і діяльність Плотіна. Еннеади. 

Особливості ідеалізму Плотіна. Вчення про єдине. Еманація. Ум. Світова душа. 

Природа і матерія. Сходження до єдиного. Екстаз. Вчення Августина про бога 

як вищу сутність. Теодицея Августина. Ареопагитика як синтез християнства та 

неоплатонізму. Роль релігії та церкви в середньовічному суспільстві. 

Теоцентризм середньовічної філософії: людина та природа як боже творіння. 

Розквіт західноєвропейської схоластики. Полеміка реалізму та номіналізму. 

Середньовічна концепція «внутрішньої людини». Людина – образ і подоба бога. 

Проблема душі та тіла. Свобода волі. Вплив арабської культури і проблема 

Аристотеля. Фома Аквінськимй – систематизатор середньовічної схоластики. 

Філософія і релігія. Зміни у світогляді під час переходу від середньовіччя 

до Нового часу. Роль християнства у формуванні середньовічної філософії. 

 Філософія Відродження: гуманістичний характер; науково-природничі 

погляди; соціально-політичні ідеї; етика Ренесансу. 

Тема 4 .Філософія Нового часу 

 Соціально-політичні особливості Нового часу. Нідерландська та 

англійські буржуазні революції. Ф. Бекон про методи науки і тезу «Знання-

сила». Соціологічна доктрина Т. Гоббса, людини як частини природи і свободи 

як риси притаманної всім тілам природи. Суть декартівського «методу 

сумніву». Раціоналізм як істотна риса філософії Декарта. Діалектика свободи та 

необхідності в системі Спінози.  



Тлумачення Спінозою свободи як пізнаної необхідності. Лейбніц і його 

вчення про множинність субстанцій. Монади як ідеальні елементи буття. 

Ієрархія монад. Вчення Лейбніца про безсвідомі уявлення. Дж. Берклі як 

засновник нового напрямку ідеалізму. Захист релігії та критика матеріалізму. 

Соліпсизм і спроби його уникнення. Сутність ідеалістичного сенсуалізму. Світ 

як враження та уявлення. Причина як феномен нашої свідомості. Агностицизм 

Д. Юма. 

Філософія і наука. Класифікація наук. Прогрес і порядок. Наука – сама 

собі філософія. Англійський позитивізм Д.-С. Мілля та Г. Спенсера. Індуктивна 

логіка та еволюціонізм. Передумови і причини виникнення філософії 

прагматизму. 

Тема 5. Німецька класична філософія. 

І. Кант, його гносеологія, етика та естетика. Обгрунтування загальності та 

необхідності наукового знання в “Критиці чистого розуму”. Простір і час – 

апріорні форми чуттєвості. Кантівський “коперніканський переворот”. Світ 

явищ та “речей у собі”. Вчення про апріорний моральний закон. 

Діалектична логіка Г. Гегеля: примат загального над індивідуальним, 

концепція всесвітньої історії як втілення діалектики розвитку абсолютної ідеї. 

Структура та принцип побудови системи «абсолютного ідеалізму». 

Абсолютний дух – універсальна духовна субстанція світу, що живе і 

розвивається відповідно до об’єктивних законів діалектичної логіки. Основні 

закони і категорії гегелівської діалектики. 

Філософія К. Маркса. Матеріалістичне розуміння історії. Діалектичний 

метод К.Маркса. Вчення про суспільно-економічну формацію. Комунізм як 

«позитивне подолання» приватної власності. Відчужена праця і проблема 

свободи людини. 

Змістовий модуль 2.  Розвиток філософської думки в Україні і сучасні 

проблеми філософії 

Тема 6. Професійна філософія Києво-Могилянської академії. 

Філософія Г. С. Сковороди. 

Соціальні і політичні умови епохи. Стан освіти в країні. Києво-

Могилянська академія – перший вищий навчальний заклад України. 

Особливості філософських поглядів І. Гізеля, Ф. Прокоповича, Г. Щербацького, 

Л. Барановича та інших. Вчення Г. Сковороди про “дві натури” і “три світи”. 

“Сродна праця” як вищий зміст щастя людини. Пантеїстичний характер 

філософії Г. Сковороди. Життя людини як “пошук себе”. Самопізнання та 

“преображення” власного серця як найкоротший шлях до Бога. Ставлення Г. 

Сковороди до релігії та церкви. 

Тема 7. Українська філософія XIX-XX століття. 

Загальні риси українського романтизму. М. Костомаров про буття 

українського народу. Світогляд Т.Г. Шевченка. Академічна філософія. 



Філософські погляди П.Д. Юркевича. Позитивізм В.В. Лесевича. 

Космополітизм М.П. Драгоманова та його «чудацькі думки про українську 

національну справу». Особливості української духовності на початку ХХ 

століття.   Гуманістичний  зміст  філософських вчень І. Франка, Л. Українки, М. 

Коцюбинського та ін. Д. Чижевський про джерела формування української 

духовності. Вчення про «нові ідеологічні епохи». М. Грушевський про 

відродження національного духовного життя. Вчення В. Вернадського про 

феномен життя. Думка як планетне явище. 

Тема 8. Філософське розуміння світу. Пізнання і свідомість 

Практична основа і філософський зміст проблеми буття. Буття світу як 

передумова його єдності. Категорія буття в філософії. Основні форми і 

діалектика буття. Буття як всезагальне, одиничне і особливе. Буття речей, 

процесів та етапів природи. Бутя «другої природи». Буття людини в світі речей. 

Поняття матерії. Сучасна наука про будову матерії. Матеріальна єдність світу. 

Поняття руху. Зв’язок руху та матерії. Основні типи та форми руху. Простір та 

час як форми буття матерії. Філософські концепції простору та часу. Буття 

свідомості. Гносеологія: пізнання як предмет філософського аналізу. Знання як 

система. Чуттєве та раціональне пізнання. Чуттєве пізнання та його форми. 

Раціональне пізнання та його форми. Сенсуалізм та раціоналізм. Єдність 

чуттєвого та раціонального в пізнанні. Творчість та інтуїція. Проблема істини в 

філософії. Істина як процес. Критерії істинності в філософії. Практика як 

основа, ціль і критерій істини. Відносність та абсолютність практики як 

критерія істини. Основні методи та форми пізнання. 

 Філософія прагматизму в США. Принцип Ч. Пірса та ідеологія 

американського способу життя. В. Джеймс про метод улагодження 

філософських суперечок. Корисність істини. Формула успіху. Інструменталізм 

Д. Дьюї як результат еволюції прагматизму. Концепції як інструменти для 

здійснення певної мети. Значення педагогічних принципів Д. Дьюї.  

 

Тема 9. Релігійний світогляд. Цінності в житті людини  

Поняття «аксіологія». Місце аксіології в системі культури. Цінності як 

визначальні характеристики людського буття. Людина в системі цінностей. 

Структура цінностей. Цінність як ядро духовного світу людини. Проблема 

суб'єктивного вибору. Цінність і ціль. Цінність і життєвий смисл. Цінність як 

регулятор поведінки людини. Прагматична філософія людини. Предметно-

практична діяльність як основа розвитку людини. Універсальність людини. 

Поняття відчудження та його подолання. Людина як суб’єкт історії. Свобода та 



творчість. Людина в філософії екзистенціалізму. Буття як буття людської 

свідомості. Етичні та естетичні виміри буття. 

Поняття і сутність релігії. Релігія – складане духовне утворення. 

Соціальні, гносеологічні, онтологічні та психологічні чинники релігії. Функції 

релігії. Релігієзнавство як явище духовної культури. Виникнення і становлення 

релігієзнавства як галузі гуманітарного знання. Класифікація релігії та її 

географія. Первісні вірування. Релігії Стародавніх цивілізацій. Світові релігії: 

буддизм,християнство, іслам та їх течії – загальна характеристика релігій.  

 Дохристиянські вірування східних слов'ян. Розвиток християнства в 

Україні. Християнські конфесії. Церковні розколи та їх вплив на сучасну 

релігійну ситуацію в Україні. Нехристиянські релігії в Україні. Нетрадиційні 

релігії. Секти. Свобода совісті як загальнолюдська цінність. 

 

Тема 10. Філософська антропологія. 

Проблема людини в історії релігії, науки, філософії. Людина як частина 

природи. Спроба визначення поняття «людина». Християнська концепція світу 

і місце людини в ній. Тілесне та духовне в людині. Антропоцентризм та 

гармонія між тілесним та духовним в культурі епохи Відродження. Наукова 

концепція людини. Поняття еволюції та місце в ній людини, соціальне в 

людині. 

А. Шопенгауер як засновник ірраціональної некласичної філософії. 

Платонізм, буддизм і кантіанство як основні джерела філософії «вселенського 

песимізму». Поняття «воля до життя». Ф. Ніцше як «перший великий» читач 

творів А.Шопенгауера. Загальна характеристика «філософії життя». 

Ірраціоналізм або «бунт проти розуму». Ф. Ніцше про «волю до влади». Життя 

як вічне становлення і повернення. Нігілізм та переоцінка всіх цінностей. 

Вчення про переродження духу. «Імморалізм» Ф. Ніцше. Вчення про 

«надлюдину». Критика християнства і атеїзм Ф. Ніцше. 

 Соціокультурний вимір буття людини. Самоусвідомлення як основа 

людського буття. Основні антропологічні концепції в сучасній філософії. 

Концепція людини в філософії Тейяра-де-Шардена. Трансцендентальна 

антропологія в неотомізмі. Прагматична філософія людини. Проблема людини 

в філософії психоаналізу. Архетипи К.Г. Юнга. «Почуття неповноцінності» і 

«прагнення до досконалості» А. Адлера. Людина і суспільство в марксистській 

філософії. Предметно-практична діяльність як основа розвитку людини. 

Універсальність людини. Поняття відчудження та його подолання. Людина як 

суб’єкт історії. Свобода та творчість. Людина в філософії екзистенціалізму. 

Буття як буття людської свідомості. 

 



4. Структура навчальної дисципліни «Філософія» 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усь

ого  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

с. 

р. 

л п лаб ін

д 

с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 1

3 

Змістовий модуль 1.  Сутність, витоки та історія філософії 

Тема1. Філософія як 

світогляд, її предмет, зміст 

і функції. 

12 2 2   8 12 1 1   10 

Тема 2. Філософія 

Стародавнього світу 

12 2 2   8 11 - 1   10 

Тема 3. Філософія 

середньовіччя. 

12 2 2   8 11 - 1   10 

Тема 4.  Філософія Нового  

часу  

12 2 2   8 12 1 1   10 

Тема 5. Німецька класична 

філософія 

12 2 2   8  2     

Разом за змістовим 

модулем 1 

60 10 10   40 60 4 4   52 

Змістовий модуль 2. Розвиток філософської думки в Україні і сучасні 

проблеми філософії 

Тема 6. Професійна 

філософія Києво-

Могилянської академії. 

Філософія Г.С. Сковороди 

12 2 2   6 11 1    10 

Тема 7. Українська 

філософія XIX-XX століття 

12 2 2   8 11 - 1   10 

Тема 8. Філософське 

розуміння світу. Пізнання і 

свідомість 

12 2 2   8 12 1 1   10 

Тема 9. Релігійний 

світогляд. Цінності в житті 

людини 

12 2 2   8      10 

Тема 10. Проблема людини 

та суспільства в філософії 

12 2 4   8      10 

Всього годин разом за 

змістовим модулем 2 

60 10 12   38 60 4 6   50 

Всього 120 20 22   78 120 4 6   110 



5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 

 

1 Філософія, коло її проблем та роль у суспільстві 2год.  

2 Філософія Стародавнього світу 2год.  

3 Філософія середньовіччя   

4 Філософія Нового  часу  

 

2год.  

5 Німецька класична філософія 2 

6 Професійна філософія Києво-Могилянської академії. 

Філософія Г.С.Сковороди 

2год.  

7 Українська філософія XIX-XX століття 2год.  

8 Філософське розуміння світу. Пізнання і свідомість 2год.  

9 Релігійний світогляд. Цінності в житті людини 2год.  

 

10 Проблема людини та суспільства в філософії 4 год.  

 Усього годин: 22 год.  

 

8. Самостійна робота 

 

Самостійна робота здобувача відноситься до інформаційно-розвиваючих 

методів навчання і є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у 

час, вільний від обов'язкових навчальних занять.  

Види самостійної роботи студентів за цільовим призначенням: 

1. Вивчення нового матеріалу: читання та конспектування літературних джерел 

інформації; перегляд відеозаписів;; інші види занять. 

2. Поглиблене вивчення матеріалу: підготовка до контрольних, практичних,  

семінарів; виконання типових задач; інші види занять. 

3. Вивчення матеріалу з використанням елементів творчості: виконання завдань 

з елементами творчості; участь в розборі проблемних ситуацій; розв’язання 

проблемно-пошукових запитань; участь у дискусіях і конференціях; складання 

рефератів, доповідей, інформацій з заданої теми; інші види занять. 

4. Вдосконалення теоретичних знань і практичних навичок в процесі 

проведення наукових досліджень, у навчальних практикумах, конференціях. 

 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 Філософія як світогляд, її предмет, 

зміст і функції 

6 

2 Філософія досократиків 4 



 

9. Індивідуальні завдання 

1. Реферат 

2. Домашне завдання з конкретного питання теми 

3. Контрольна робота для студентів  

10. Методи навчання 

Під час вивчення дисципліни використовуються наступні методи 

навчання:    

1). Група методів за джерелом інформації і сприйняттям навчальної 

інформації – словесні (лекція, семінари, бесіда, розповідь); наочні – 

(ілюстрація, демонстрація, презентація), практичні (збір інформації, 

розрахунки, графічно-схематичне зображення інформації).  

Лекція – логічно вивершений, науково обґрунтований і 

систематизований виклад певного наукового або науково-методичного 

питання, ілюстрований, за необхідності, засобами наочності та демонстрацією 

дослідів. Лекція є однією з основних організаційних форм навчальних занять і, 

водночас, методів навчання. 

3 Софісти і Сократ 4 

4 Філософське вчення Платона і 

Аристотеля 

6 

5 Неоплатонізм і середньовічна 

схоластична філософія 

4 

6 Англійський матеріалізм XVII століття 4 

7 Раціоналізм і суб’єктивний ідеалізм 

Нового часу 

6 

8 Німецька класична філософія. І. Кант, 

його гносеологія, етика та естетика 

4 

9 Діалектична логіка Г. Гегеля і 

філософське вчення К. Маркса 

4 

10 Позитивізм і філософія 

американського прагматизму 

6 

11 Професійна філософія Києво-

Могилянської академії. Філософія 

Г.С.Сковороди 

6 

12  «Філософія життя» 6 

13 Українська філософія XIX-XX століття 6 

14  Онтологія і гносеологія Пізнання.  

Проблеми наукового пізнання 

4 

15  Філософська антропологія. Соціальна 

філософія. Глобальні проблеми 

сучасності. 

8 

 Усього 78 



Залежно від завдань навчального курсу використовуються такі види 

лекцій:  

- проблемно-пошукова лекція, спрямована на активізацію творчого 

мислення студентів, їх уміння і прагнення підходити до знання як до продукту 

й умови процесу пізнання, учасниками якого вони стають у процесі навчання; 

 - лекція-діалог, що проводиться на основі сократівського методу прямого 

діалогу викладача зі студентами;  

- лекція-консультація, що проводиться за сценаріями «питання-відповідь» 

або «питання-відповідь-дискусія». 

Семінари – форма навчального заняття, у якій викладач організує 

дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких здобувачі готують тези 

виступів на підставі індивідуально виконаних завдань. Семінарські заняття 

можуть проводитися у формі бесіди, рецензування та обговорення рефератів і 

доповідей, дискусій тощо. 

Індивідуальне заняття – форма навчального заняття, що проводиться з 

окремими здобувачами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття 

індивідуальних творчих здібностей. 

Консультація – форма навчального заняття, при якій здобувач отримує 

відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних 

теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування (проводяться 

протягом семестру – поточні та екзаменаційні консультації). 

2). Група методів за логікою передачі і сприйняття навчального матеріалу 

– індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні; 

3). Група методів за ступенем самостійного мислення при засвоєнні знань 

– репродуктивні та продуктивні (дослідницькі, пошукові, частково-пошукові); 

4). Група методів за ступенем управління навчальним процесом  

– навчання під керівництвом викладача, самостійна робота студента з 

навчальною та науковою літературою, текстами лекцій, підготовка до 

семінарських і практичних занять, робота з комп’ютером, виконання письмових 

завдань. 

11. Методи контролю 

 

Система оцінювання результатів успішності засвоєння знань, вмінь, 

комунікацій, автономності та відповідальності здобувачів включає поточний, 

модульний (відповідно визначеному змістовому модулю), та 

підсумковий/семестровий контроль результатів навчання.  

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 

лекційних, практичних, семінарських занять і оцінюється сумою набраних 

балів. 

  Поточний контроль знань здобувачів здійснюється за двома напрямами: 

I – контроль систематичності та активності роботи на семінарських та 

практичних заняттях; 

II – контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання. 



 Поточний контроль здійснюється у формі: усне опитування; фронтальне 

опитування; індивідуальне опитування; письмові контрольні роботи; 

тестування. 

Модульний контроль проводиться з урахуванням поточного контролю за 

відповідний змістовий модуль і має на меті інтегровану оцінку результатів 

навчання здобувача після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини 

дисципліни – змістового модуля.  

Підсумковий/Семестровий контроль проводиться у формі іспиту у 

терміни, передбачені графіком навчального процесу.  

Семестровий іспит – форма оцінки підсумкового засвоєння 

здобувачами теоретичного та практичного матеріалу з дисципліни.  

12. Розподіл балів, які отримують здобувачі 

Іспит  

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

 

Сума 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т 5 Т6 Т7 Т8 40  100 

7 7 8 8  7 7 8 8 

Теми змістовного модуля 1 – Т1-Т4. Теми змістовного модуля 2 – Т5-Т8. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсової роботи 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

66-74 D 
задовільно  

60-65 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

13. Методичне забезпечення 



1. Гаврилюк Ю.М. Філософія: комплексні навчально-методичні матеріали для 

студентів / Ю.М. Гаврилюк / Харк. нац. аграр.ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: 

ХНАУ, 2013. – 66 с. 

2. Заздравнова О.І. Філософія. Комплексні навчально-методичні матеріали для 

здобувачів факультету лісового господарства освітнього ступеня – 

«бакалавр» / О.І. Заздравнова / Харк. нац. аграр.ун-т ім. В.В. Докучаєва. – 

Харків: ХНАУ, 2018. – 56 с. 

3. Методичні рекомендації до написання рефератів з філософії (для аспірантів 

та здобувачів) / Ю.М. Гаврилюк, І.Д. Загрійчук / Харк. нац. аграр. ун-т ім. 

В.В. Докучаєва. – Х., 2015. – 22 с. 

4. Гаврилюк Ю.М. Філософія науки: комплексні навчально-методичні 

матеріали для студентів / Ю.М. Гаврилюк / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. 

Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2013. – 43 с. 

5. Гаврилюк Ю.М. Філософія вітчизняної культури / Ю.М. Гаврилюк/ Ю.М. 

Гаврилюк / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2002. 

– 46 с. 

14. Рекомендована література 

 

Основна література 

 

1. Адо П'єр. Що таке антична філософія? / П'єр Адо. – Київ: Культурна 

асоціація «Новий Акрополь», 2014. – 426 с. 

2. Аристотель. Сочинения: в 4 т. / Аристотель. – Москва: Мысль, 1975 – 1984.  

3. Беньє Ж.-М. Роздуми про мудрість/ Ж.-М. Беньє. – Київ: Ніка-Центр, 2003. – 

168 с. 

4. Вернадський В.І. Вибрані праці академіка В.І. Вернадського К.: НАН 

України. 2011. – Т. 1, Кн. 2. – 583 с.  

5. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. герменевтики / Х.-Г. Гадамер; 

пер. с нем. – М.: Прогресс. – 704 с.  

6. Гегель Г.В. Ф. Энциклопедия философских наук в 3 т. / Г.В.Ф. Гегель. – М.: 

Просвещение, 1974. – Т. 1: Наука логики. – С. 123-480.  

7. Гейзенберрг В. Шаги за горизонт / В. Гейзенберг. – Москва: Прогресс, 1987. 

– 368 с.  

8. Декарт Рене. Сочинения: в 2 т. / Рене Декарт. – М.: Просвещение, 1989. – Т.1 

- 655 с.  

9.Євтушенко М.Д. Геокультурний потенціал агропромислового комплексу 

України / М.Д. Євтушенко [та ін.]. – Х.: ХНАУ, 2005. – 488 с.  

10.Златоструй. Древняя Русь Х – ХІІІ веков. – Москва: Молодая гвардия, 1990. 

– 302 с.  

11. Идеалы и нормы научного исследования. – МН.: Изд-во БГУ, 1981. – 432 с. 

12. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу: Іст. – 

реліг. моногр. / Іларіон. – К.: АТ «Обереги», 1991. – 424 с.  

13. Кант И. Критика чистого разума / Иммануил Кант. Сочинения: в 6 т. – М.: 

Мысль, 1964. – Т. 3. – 799 с.  



15. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология / К. Маркс, Ф.Энгельс. Из ранних 

произведений. – М.: Госполитиздат, 1956. – 689 с. 

16. Платон. Сочинения: в 3 т. / Платон. Т. 2. – М.: Мысль, 1970. – 611 с. 

17.Поппер К. Логика и рост научного знания: избр. Работы / К. Поппер. – М.: 

Прогресс, 1983. – 605 с.  

19. Скибекк Г., Гилье Н. История философии: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Г. Скибекк, Н. Гилье. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2011. – 800 с.  

20. Сковорода Г. Повна академічна збірка творів / Григорій Сковорода. – Х.: 

майдан, 2010. – 1400 с. 
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Кам'янець. – Львів: Літопис, 2004. – 544 с.  

14. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с 

природой / И. Пригожин, И. Стенгерс; пер с англ. М.: Прогресс. – 432 с. 

 16. Пуанкаре А. О науке / Анри Пуанкаре; пер. с фр. – М.: Наука, 1983. – 560 с.  
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Режим доступа: http://www.mtt.com.ua/  
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