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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Кредитний модуль  ―Філософія‖ є нормативною дисципліною бакалаврської підготовки і 

вивчається в четвертому семестру, і містить у собі історію філософії, основи онтології,  гносеології, 

антропології, соціальної філософії, філософії історії.  

Кредитний модуль НГ-05 «Філософія» належить до циклу гуманітарних та соціально-

економічної підготовки.   

  РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

семестр Код 

кредитного 

модуля  

Всього 

(кред./год.) 

Розподіл за 

видами занять 

СРС МКР Індевід 

завдання 

Семестрова  

Атестація 

лекції семінари 

3 НГ-05 3/108 36 18 54 1 реферат д/зал. 

ІII. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Основною метою курсу є розкриття гуманістичного смислу і призначення філософії як 

квінтесенції духовного розвитку людства. Мета досягається через вивчення історії виникнення та 

розвитку філософської думки і розгляд основних теоретичних проблем філософії. 

Завдання навчальної дисципліни полягають у наступному: 

- показати, що філософія, як вона усвідомлює себе в результаті тривалого історичного розвитку, 

передусім звернена до людини і вивчає її в багатоманітності стосунків зі світом; 

- сприяти розумінню того, що філософія підносить людину на новий, вищий щабель світоглядної 

культури, допомагає свідомій вибудові життєвої стратегії і становленню фахівців інженерно-

технічного профілю. 

 Після вивчення модуля студент має: ЗНАТИ: 

- основні історичні етапи становленняфілософської думки та нормами сучасної філософії; 

- основні концепції походження та сутності людини та суспільства. 

- панівні картини світу; 

- засади, умови та форми пізнавальної діяльності людини; 

- способи гуманізації людських взаємин. 

УМІТИ: - мислити критично раціонально; 

- висловлювати свої думки послідовно і аргументовано; 

- формалізувати і систематизувати інформацію на базі основних філософських категорій; 

- використовувати набуті філософські знання в своїй професійній та науково-дослідницькій роботі; 

- аналізувати навчальну та наукову літературу і використовувати її в практичній діяльності; 

- відстоювати свою громадянську позицію з повагою до іншої людини. 

IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Філософія, коло її проблем і роль у суспільстві 

Тема 2. Філософія Стародавнього світу 

Тема 3. Антична філософія 

Тема 4. Філософія Середньовіччя і Відродження 

Тема 5. Філософія Нового часу і Просвітництва 

Тема 6. Німецька класична філософія 

Тема 7. Філософська думка в Україні 

Тема 8. Маркситська філософія. 

Тема 9. Основні напрямки світової філософії 19-20 ст. 

Модульна контрольна робота 

Тема 10. Філософський смисл проблеми бутя 

Тема 11. Духовні виміри буття і проблема свідомості в філософії 

Тема 12. Зміст і форми філософського вчення про розвиток 

Тема 12. Зміст і форми філософського вчення про розвиток 

Тема 13. Основний зміст пізнавальної діяльності 

Тема 14. Філософське розуміння суспільства та його будови 

Тема 15. Суспільство і природа 

Тема 16. Джерела, спрямованість та рушійні сили історичного розвитку 



Тема 17. Філософія техніки 

Тема 18. Людина як мета і вища цінність історичного розвитку 

V. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Лекції: експрес-контрольні; семінарські заняття: виступи; дискусії, обговорення; колоквіуми. 

Відпрацювання тем на консультаціях. Необхідний рівень забезпечення основною літературою в 

методичному кабінеті факультету соціології і права; бібліотечні фонди КПІ та міських наукових 

бібліотек; Інтернет-матеріали. Організація індивідуального консультування: 6 год., на тиждень; 

місце проведення - 530 ауд., 7 кор. 
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VI. МОВА: українська, російська. 

VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

Метою індивідуальних завдань є перевірка засвоєння ключових тем модуля і набуття 

знаково-розумових умінь здатності формалізувати, мислити раціонально, послідовно і 

аргументовано, навичок користування набутими філософськими знаннями, що досягається через 

такі форми індивідуальних занять: 

- Індивідуальні завдання модульної контрольної роботи. 

- Виконання письмової творчої роботи по одній з тем заявлених в курсі.  

 VIII. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Для оцінювання рівня засвоєння кредитного модуля застосовується рейтингова система. 

Критерії оцінювання відповіді студента враховують її повноту і правильність, а також здатність 

студента: узагальнювати отримані знання, застосовувати методи, принципи, закони в конкретних 

ситуаціях, використовувати основні філософські типи міркування, доведення і спростування, 

викладати матеріал чітко, логічно, аргументовано. 

Шкала оцінювання – загально університетська. Студенти, які не отримали ―залік‖ за рейтингом 

виконують залікову контрольну роботу. Умовою допуску до заліку є зарахований реферат. 

Оцінювання контрольної роботи проводиться за критерієм правильності та повноти розкриття 

запитань, що поставлені студенту.  

IX. ОРГАНІЗАЦІЯ 
       Реєстрація вивчення дисципліни проводиться у відповідності до порядку, рийнятому в 

НТУУ «КПІ» . 


