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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 

26 «Цивільна безпека»  

  

 

Нормативна 

 

Спеціальність 263 - 

«Цивільна безпека» 

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 - 1 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

14 год.  

Семінарські  

16 год.  

Самостійна робота 

15год. . 

Індивідуальні завдання: 0 

год. 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 2:1 

 

 

 



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. 

За результатами опанування навчальної дисципліни «Філософія» студенти 

набувають набувають інтегральні, загальні та фахові компетентності.  

Інтегральні компетентності: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у галузі філософії та гуманітаристики або у процесі 

навчання, що передбачає застосування філософських теорій та методів і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов.. 

Загальні компетентності:  

(І. Вправність мислення) 
1. Логічність, послідовність, систематичність та аргументованість міркувань.  

2. Здатність робити смислові узагальнення та висновки, виявляти в інформаційних 

даних та концептах хиби й вразливі місця, суперечності та неповноту аргументації. 

Прагнення до оптимальних рішень та ясності умовиводів. 

3. Готовність до пізнання нового і неперервного навчання, до опанування нових 

знань та стратегій/способів мислення. 

4. Навички раціональної організації власної діяльності та ефективного 

використання часу. 

(ІІ. Розвиненість рефлексії) 
5. Прагнення усвідомлювати підстави власних та інших міркувань, здатність 

відрізняти суб’єктивні, спонтанні складові суджень від об’єктивних і аргументованих, 

вміти надавати перевагу останнім. 

6. Критичність та самокритичність мислення. 

(ІІІ. Інтелектуальна комунікація) 

7. Увага і толерантність до іншої (й інакшої) думки, здатність аналізувати її зміст та 

структуру в процесі спілкування та адекватно на неї реагувати. 

8. Здатність розуміти світоглядні, правові, соціальні, економічні, культурно-

історичні, духовно-моральні питання, що виходять за межі фахової спеціалізації, завдяки 



чому відповідально й ефективно діяти в різних суспільних контекстах, сприяючи 

позитивному розв’язанню нагальних проблем. 

Спеціальні компетентності:  

(I. Філософська настанова) 
1. Розуміння сенсу філософії – її інтелектуального й соціокультурного призначення, 

пізнавальних та культурних можливостей, історичної ролі. 

2. Здатність виокремити змістові відмінності філософії від інших форм мислення. 

3. Уявлення про структуру філософського знання, розмаїття та особливості 

філософських дисциплін, їх ролі в обґрунтуванні та розвиткові людського мислення, 

пізнання світу, культури та суспільства. 

(II. Філософська обізнаність)   
4. Розуміння ролі історії філософії для актуального філософського мислення. 

5. Цілісне уявлення про історичний поступ філософії, етапи і логіку її розвитку.  

6. Розуміння місця вітчизняної інтелектуальної традиції у світовій. 

7. Знання про еволюцію основних філософських ідей та проблем, орієнтація в 

напрямах і тенденціях сучасного філософського дискурсу, їх зв’язку з попередньою 

інтелектуальною історією. 

8. Знайомство зі змістом головних, визначних філософських творів. 

(III. Науково-гуманітарний горизонт мислення) 
9. Уявлення про засади та еволюцію наукового пізнання, особливості сучасної 

наукової картини світу, її основні проблеми та суперечності. 

10. Вміння використовувати провідні моделі гуманітарного пізнання як смисловий 

простір міркувань в історичному, соціокультурному, загальнонауковому, історико-

філософському та теоретико-філософському контекстах. 

11. Методологічна обізнаність у головних філософських методах та дослідницьких 

підходах, розуміння етико-практичної значущості філософського знання. 

(IV. Практичне використання філософської освіченості) 
12. Навички застосування загально-гуманітарних та філософських знань при 

розв’язанні проблем в різних сферах життєдіяльності. 

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, напрямки 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 бутя 

 

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 сам організуються. 

6. Поняття простору і часу. 

7. Природа як предмет фiлософського дослiдження.  

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. Творчість як спосіб самореалізації особистості..  

6. Свідомість і мислення.. 

 

Тема 6 Проблема пізнання у філософській гносеології  
 

1. Пізнання як специфічна форма ставлення людини до світу. 

2. Генеза 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. 

7. Творчість та інтуїція. 

 

 

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. Цінності як регулятор поведінки людини.  

5. 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   2       

Тема 2–3 Історія 

філософської 

думки 

 4 4   3       

Модуль 2 Змістовий модуль 2 Галузевий розвиток сучасної 

західноєвропейської філософії 

Тема 4 

Філософський 

зміст проблеми 

буття 

 2 4   2       

Тема 5. 

Філософська 

антропологія 

 2 2   2       

Тема 6 

Проблема 

пізнання у 

філософській 

гносеології  

 2 2   2       

Тема 7 

Проблеми 

суспільства у 

соціальній 

філософії 

 2 2   2       

ІНДЗ  - - - - -       

Усього годин 45 14 16   15       

 

 

 

 

 



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 Філософський зміст проблеми буття 2 

5 Філософська антропологія про природу людського буття 2 

6 Проблема пізнання у філософській гносеології 2 

7 Проблеми суспільства у соціальній філософії 2 

8 Природа цінностей у філософській аксіології 2 

 Разом 16 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Філософія як теоретична форма самосвідомості людини. 2 

2 Поняття світогляду та світоглядний вимір філософії 2 

3 Гуманістична спрямованість ренесансної філософії. 2 

4 Німецька ідеалістична філософія 2 

 Філософські ідеї ХХІ ст. 3 

5 Суспільна свідомість та її структура. 2 

6 Пізнання і практика. 2 

7 Глобальні проблеми сучасності. 2 

 Разом  15 

 

7. Методи навчання 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

 

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 

 

 Методичні вказівки щодо семінарських занять та самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Філософія» для студентів зі спеціальності 263 – «Цивільна безпека». 

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