
 





 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 1,5 

кредита ECTS 

Галузь знань 

01 «Освіта/Педагогіка»  

  

 

Нормативна 

 

Спеціальність 

014.11«Середня освіта 

(Фізична культура)» 

Модулів – 2 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
2-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

- 45 

4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента - 4 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

8 год.  

Семінарські  

8 год.  

Самостійна робота 

29 год. . 

Індивідуальні завдання: 0 

год. 

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 16:29 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: впровадження студентів до базової філософської проблематики, 

ознайомлення їх з основними філософськими школами, напрямами, фундаментальними 

вченнями і поглядами всесвітньо відомих філософів; духовне збагачення студентів, 

шляхом засвоєння і розуміння глибинних філософських проблем. 

Завдання: 

– формування у студентів знання про особливості філософського мислення та 

його історичну природу; 

– ознайомлення студентів з головними філософськими проблемами, поняттями, 

концепціями і підходами, що лежать в основі розвитку предмету філософії;  

– ознайомитися з найважливішими філософськими поняттями і категоріями; 

– прояснити сутність різних історичних способів філософування, тобто 

розкрити історичні підходи до розуміння філософії; 

– виявити вузлові пункти зв’язку світогляду людини і філософського типу 

мислення й наголосити на їх історичній природі;  

– виховувати культуру філософського мислення та формувати засади 

теоретичного мислення. 

– формування навиків критичного раціонального мислення та відповідальної 

інтелектуальної культури; 

– формувати вміння аргументовано висловлювати власні думки і толерантно 

сприймати інші. 

Зв'язок з іншими дисциплінами 
Викладання навчальної дисципліни «Філософія» передбачає взаємозв’язок з 

такими навчальними дисциплінами як «Логіка», «Історія», «Соціологія». 

Види занять з дисципліни: лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту. 

– здатність використовувати міждисциплінарний підхід у вивченні та 

застосуванні досліджуваних соціокультурних явищ і феноменів. 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності:  

Загальні компетентності: 

– здатність до самопізнання своєї особистості й самооцінки своєї діяльності. 

Програмні результати навчання: 

– показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне та 

самокритичне мислення; 

– здійснювати аналіз суспільних процесів у сфері фізичної культури і спорту, 

демонструвати власне бачення шляхів розв’язання існуючих проблем. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні  

знати:  

– сутність філософського знання у сучасній культурі та духовному житті; 

– визначення світогляду, його  зв'язку світогляду з філософією; 

– структуру філософського знання і відповідні ключові проблеми, поняття і 

концепти; 

– пункти поняттєво-категоріального апарату історико-філософського знання; 

– основні філософські вчення, школи, напрями та концепції; 

– смислові питання людського буття, призначення людини у цьому світі; 

– домінуючі ідеї національної філософської думки; 

– соціокультурну цінність філософського знання. 

уміти : 

– аналітично сприймати зовнішню інформацію і робити несуперечливі 



висновки; 

– розрізняти філософський спосіб мислення від повсякденного; 

– набути вміння осмислено підходити до аналізу соціально-політичного життя 

суспільства; 

– уміти використовувати філософські методи дослідження у своїй науковій, 

суспільно-політичній та громадській діяльності; 

– аргументовано брати участь у дискусії й послуговуватися посиланнями на 

першоджерела; 

– пояснити роль і значення філософії у процесі історичного розвитку людини. 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 Ключові історичні періоди в розвитку західної та східної 

філософських парадигм 

 

Тема 1 Філософія як теоретична форма самосвідомості людини 

1. Визначення філософії. Предмет філософського дослідження 

2. Поняття філософського мислення та філософського світогляду. Історичні типи 

світогляду. 

3. Основний зміст філософських питань. 

4. Місце та роль філософії в сучасному соціокультурному просторі. 

5. Зародження основних парадигм осмислення людини та світу. 

 

Тема 2 – 3 Історія філософської думки  

 

1. Витоки філософії: східна парадигма 

2. Становлення та розвиток філософії в античному світі 

3. Філософія епохи середніх віків 

4. Гуманістична спрямованість ренесансної філософії 

5. .Філософія Нового часу 

6. Німецька ідеалістична філософія 

7. Розвиток філософських ідей у 19 – 20 ст. 

8. Філософська думка в Україні 

 

Змістовий модуль 2 Галузевий розвиток сучасної західноєвропейської 

філософії 

 

Тема 4 Філософський зміст проблеми буття 

 

1. Категорія буття: зміст і специфіка.   

2. Філософське розуміння матерії. 

3. Атрибутивні форми існування матерії. Поняття про рух і розвиток. 

4. Діалектика, Принципи і закони діалектики 

5. Синергетика як метод пізнання систем, що самі організуються. 

6. Поняття простору і часу. 

7. Природа як предмет філософського дослідження.  

8. Вчення про ноосферу В. І. Вернадського. 

 

Тема 5 Філософська антропологія 

1. Філософська антропологія в системі філософського знання. 

2. Людина як складова частина природи. Концепції антропогенезу. 

3.  Філософський зміст понять «особистість», «індивід», «індивідуальність», їх 

співвідношення з поняттям «людина». 

4. Проблема свідомості людини. Структура свідомості. 

5. Свідомість і мислення.. 

 

Тема 6 Проблема пізнання у філософській гносеології  
 

1. Пізнання як специфічна форма ставлення людини до світу. 

2. Ґенеза поглядів на проблему пізнання у процесі розвитку філософії. 

3. Раціональне і чуттєве знання. 



4. Проблема істини. Концепції істини.  

5. Специфіка та структура наукового знання.  

6. Наукова картина світу. 

 

Тема 7 Проблеми суспільства у соціальній філософії 

1. Поняття суспільства та держави. 

2. Історичні типи суспільства: формаційна і цивілізаційна методологія 

3. Філософське розуміння культури, її структура. 

4. Глобальні проблеми сучасної цивілізації 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

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

Модуль 1 Ключові історичні періоди в розвитку західної та східної філософських 

парадигм 

Тема 1. 

Філософія як 

теоретична 

форма 

самосвідомості 

людини 

 2 2   3       

Тема 2–3  

Історія 

філософської 

думки 

  6   10       

Модуль 2 Змістовий модуль 2 Галузевий розвиток сучасної 

західноєвропейської філософії 

Тема 4 

Філософський 

зміст проблеми 

буття 

 2    4       

Тема 5. 

Філософська 

антропологія 

 2    4       

Тема 6 

Проблема 

пізнання у 

філософській 

гносеології  

 2    4       

Тема 7 

Проблеми 

суспільства у 

соціальній 

філософії 

  2   4       

ІНДЗ  - - - - -       

Усього годин 45 8 8   29       

 

 

 

 

 



5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Становлення і розвиток філософії до ХІХ ст. 2 

2 Розвиток філософських ідей в ХІХ – ХХ ст. 2 

3 Філософська думка в Україні. 2 

4 Проблеми суспільства у соціальній філософії 2 

 Разом 8 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Філософія як теоретична форма самосвідомості людини. 4 

2 Поняття світогляду та світоглядний вимір філософії 4 

3 Гуманістична спрямованість ренесансної філософії. 4 

4 Німецька ідеалістична філософія 3 

 Філософські ідеї ХХІ ст. 4 

5 Суспільна свідомість та її структура. 4 

6 Пізнання і практика. 4 

7 Глобальні проблеми сучасності. 2 

 Разом  29 

 

7. Методи навчання 

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

Методи проблемного викладу: аналіз життєвих та виробничих ситуацій, написання 

рефератів, анотування наукових джерел. 

Частково-пошукові методи: евристичні бесіди. 

 

8. Методи контролю 

Поточний контроль (результати творчих завдань, тести), модульний контроль  

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Підсум

ковий 

тест 

Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2-3 Т4 Т5 Т6 Т7 10 100 

15 25 12 13 13 12 

Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулів. 

Усна відповідь – 5 балів 



Доповнення – 1–3 бали 

Домашня письмова робота (есе) – 5 балів (одна в семестр) 

Модуль 10 балів (два модулі) 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 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 

 

10. Методичне забезпечення 

Навчальна та робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Філософія». 

Методичні вказівки щодо семінарських занять та самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Філософія» для студентів з усіх спеціальностей  

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Філософія» для студентів з усіх 

спеціальностей 

11. Рекомендована література 

1. Андрущенко В., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія: курс 

лекцій. Київ: Генеза, 1996. 368 с.  

2. Баумейстер А. Біля джерел мислення і буття: вибрані філософські етюди. 

Київ: Дух і літера, 2012. 473 с. 

3. Возний І. Дохристиянські вірування давнього населення України. 

Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. 271 с. 

4. Гільдебранд Д. Що таке філософія? Львів: Колесо, 2008. 244 с. 

5. Горський В. С., Кислюк К. В. Історія української філософії: підручник для 

студентів вищих навчальних закладів. К.: Либідь, 2004. 485 с. 

6. Грані людського буття: позитивні та негативні виміри 

антропокультурного: монографія / Є. І. Андрос та ін. К.: Наукова думка, 2010. 349 с. 

7. Гудінг Д., Леннокс Дж. Світогляд : для чого ми живемо і яке наше місце у 

світі. К.: Укр. Біблійне Тов-во, 2003. 416 с. 

8. Гуссерль Е. Досвід і судження. Дослідження генеалогії логіки. К.: ППС-

2002, 2009. 356 с. 

9. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической 

философии. М.: Академический проект, 2009. 489 с. 

10. Гуссерль Е. Криза європейських наук і трансцендентальна феноменологія. 

Вступ до феноменологічної філософії. Філософська думка. 2002. № 3. С. 134–149. 

11. Делез Ж., Гваттари. Ф. Что такое философия? М.: Институт 

экспериментальной социологии ; СПб.: Алетейя, 1998. 286 с. 

12. Еліаде М. Священне і мирське ; Міфи, сновидіння і містерії ; Мефістофель 

і андрогін. К.: Основи, 2001. 591с. 

13. Кант І. Критика чистого розуму. К.: Юніверс, 2000. 500с.  



14. Карась А. Міфотворчість як соціокультурна проблема розуміння і 

раціональности. Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. 

Філософія, політологія. 2001. Вип. 33. С. 25–38. 

15. Кримський С. Запити філософських смислів. К.: Вид. ПАРАПАН, 2003. 

240 с. 

16. Кримський С. Під сигнатурою Софії. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2008. 367 с. 

17. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. Львів: 

Український вільний університет, 1995. 164 с. 

18. Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2009. 317 с.  

19. Лосев А. Философия. Мифология. Культура / сост. А. Ростовцев. М.: 

Издательство политической литературы, 1991. 524 с. 

20. Людина в сучасному світі : колективна монографія : в 3 кн. / за заг. ред. 

В. П. Мельника. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. 3 кн. 

21. Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М.: Прогресс, 1992. 415 с. 

22. Мірчук І. Філософські студії / за ред. М. Шафовала, Р. Яремка. Мюнхен, 

2006. 582 с.  

23. Мотрошилова Н. Идеи І Эдмунда Гуссерля как введение в 

феноменологию. М.: «Феноменология – Герменевтика», 2003. 720 с. 

24. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української 

міфології. К.: Обереги, 2003. 144 с. 

25. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла : прелюдия к философии будущего. 

Харьков: Фолио, 2013. 445 с. 

26. Нідельман Я. Серце філософії. Львів: Літопис, 2000. 286 с. 

27. Ортеґа-і-Ґассет Х. Бунт мас. Вибрані твори. Київ: Основи, 1994. 420 с. 

28. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М.: Наука, 1991. 403 с. 

29. Петрушенко В. Філософія: вступ до курсу, історія світової та української 
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