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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 –
3,0 

Галузі знань 12 
Інформаційні технології; 
17Електроніка та 
телекомунікації 

цикл дисциплін 
професійної підготовки 

Напрям підготовки  

Модулів – 1 

Спеціальність 
(професійне 
спрямування): бак. З 
комп’ютерної інженерії; 
бак. з електроніки 
 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 2-й  
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання - немає 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 90 

3-й  
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 1,7 
самостійної роботи 
студента –3,3 

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень:бакалавр 

16  
Семінарські 
14 год.  
Практичні 
-  
Самостійна робота 
60 год.  
 
Вид контролю: іспит 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: надання майбутнім фахівцям цілісної системи 

світоглядних і методологічних знань, що забезпечить поєднання професійної 

і фундаментальної підготовки з сучасним незаідеологізованим світоглядом, 

глибоким науковим мисленням та високою методологічною культурою, що і 

буде сприяти розкриттю творчого потенціалу і успішній практичній 

діяльності за фахом.  



 
 

Завдання курсуполягає в опануванні студентами ключовими поняттями 

щодо 

– предмету, методів, функційфілософії, історії становлення світової та 

вітчизняної філософської думки; 

– основних філософських систем та їх категорій; 

– основних теорій та законів розвитку буття як методологічних засад 

пізнання; 

– основ гносеології, соціального пізнання.  

Курс націлений на розвиток загальної ерудиції та філософської 

культури мислення студентів, збагачення їх знанням філософських проблем.  

В результаті вивчення курсу студенти повинні набути практичних 

навичок та вмінь щодо: 

– здатність спілкування та обґрунтування своєї світоглядної та 

громадянської позиції;  

– застосування отриманих знань при вирішенні професійних задач, при 

розробці соціальних, екологічних проєктів, організації міжлюдських 

відносин;  

– наукового аналізу соціальних проблем і процесів, фактів і явищ 

суспільного життя;  

– розуміння і об’єктивного оцінювання досягнень культури і 

цивілізації;  

– володіння методологією пізнання та творчої діяльності;  

– ведення діалогу як засобу вирішення соціальних і етичних проблем 

шляхом досягнення консенсусу; 

– визначення сучасних викликів, пов’язаних із взаємодією в 

системі «людина – суспільство – природа». 

За результатами опанування навчальної дисципліни «Філософія» 

студенти набувають компетентності:  

Загальні компетентності 

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» 



 
 

Z 1. Здатність до абстрактного мислення. 

Z2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Z 6. Навички міжособистісної взаємодії. 

Z 7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Z 8. Здатність працювати в команді. 

Z 9. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

Z 10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі 

знань про природу та суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми активності для активного 

відпочинку та ведення активного способу життя. 

Загальні компетентності 

Спеціальність 171 « «Електроніка» 

ЗК6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії. 

Фахові компетентності 

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» 

Р 1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, 

а також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою 

здійснення професійної діяльності в галузі комп’ютерної інженерії. 

та набувають програмних результатів навчання: 

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» 

№1. Знати і розуміти наукові положення, що лежать в основі 

функціонування комп’ютерних засобів, систем та мереж  

N4. Знати та розуміти вплив технічних рішень в суспільному, 

соціальному і екологічному контексті. 



 
 

Спеціальність 171 « «Електроніка» 

РН 11. Аргументувати нормативно-правові засади при впровадженні 

електронних пристроїв та систем; оцінювати переваги інженерних розробок, 

їх екологічність та безпечність; захищати власні світоглядні позиції та 

переконання у виробничій або соціальній діяльності. 

ПН 13. Вміти засвоювати нові знання, прогресивні технології та 

інновації, знаходити нові нешаблонні рішення і засоби їх здійснення; 

відповідати вимогам гнучкості в подоланні перешкод та досягненні мети, 

раціонального використання та нормування часу, дисциплінованості, 

відповідальності за свої рішення та діяльність. 

ПН 15. Виявляти навички самостійної та колективної роботи, лідерські 

якості, організовувати роботу за умов обмеженого часу з наголосом на 

професійну сумлінність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Історія світової філософії 

Тема 1 Філософія як теоретична форма самосвідомості людини 

Визначення філософії. Предмет філософського дослідження. Поняття 

філософського мислення та філософського світогляду. Історичні типи 

світогляду. Основний зміст філософських питань. Місце та роль філософії в 

сучасному соціокультурному просторі. Зародження основних парадигм 

осмислення людини та світу. 

Тема 2 – 3 Історія філософської думки 

Витоки філософії: східна парадигма. Становлення та розвиток 

філософії в античному світі. Філософія епохи середніх віків. Гуманістична 

спрямованість ренесансної філософії. Філософія Нового часу. Німецька 

класична філософія. Сучасна світова філософія (19 – 20 ст.). 

Тема 4 Українська філософія. 

Особливості розвитку української філософської парадигми 

мислення,основні етапи її розвитку. Філософія у Києво-Могилянській 

академії. Філософська система Г. С. Сковороди: вчення про «дві натури» і 

«три світи», про людину та «споріднену працю». Вчення В. І. Вернадського 

про ноосферу. 

Змістовий модуль 2. Основи теоретичної філософії 

Тема 5 Філософський зміст проблеми буття. Діалектика 

Категорія буття: зміст і форми. Матерія як філософська категорія. 

Сучасна наука про атрибути матерії. Діалектика:принципи, закони, категорії 

діалектики. Синергетика як метод пізнання систем, що самоорганізуються. 

Тема 6 Проблема пізнання у філософії. Наукове пізнання 

Пізнання як специфічна форма ставлення людини до світу. Ґенеза 

поглядів на проблему пізнання у процесі розвитку філософії. Раціональне і 

чуттєве знання, їх форми. Проблема істини. Концепції істини. Специфіка та 

структура наукового знання: метод, форми наукового пізнання.  Наукова 

картина світу. 



 
 

Тема 7 Суспільство і природа:основи філософського аналізу 

Соціальна філософія. Поняття суспільства та держави. Історичні типи 

суспільства: формаційна і цивілізаційна методології. «Перша» і «друга» 

природа, їх взаємозв’язок та еволюція. Глобальні проблеми сучасності. Війна 

як виклик сучасної цивілізації та її наслідки.  

Тема 8 Проблема людини у філософії.Філософська антропологія 

Філософська антропологія в системі філософського знання. Людина як 

складова частина природи. Концепції антропогенезу. Філософський зміст 

понять «особистість», «індивід», «індивідуальність», їх співвідношення з 

поняттям «людина». Духовний вимір людського життя. Проблема свідомості 

людини. Структура свідомості. Свідомість і мислення. 

 



 
 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог

о  

у т. ч. усьог

о  

у тому числі 

л сем

. 

пра

к 

с.р.  л сем лаб с.

р. 

Змістовий модуль 1. Історія світової філософії 

Тема 1 Філософія як 

теоретична форма 

9 2 2 - 7 14 2 2  10 

Тема 2 -3 Історія 

філософської думки  

18 4 2 - 8 
20 - -  20 

Тема 4 Українська 

філософія 

12 2 2 - 9 
     

Разом за змістовним 

модулем 1 

38 8 6 - 24 
34 2 2  30 

Змістовий модуль 2. Основи теоретичної філософії 

Тема 5 Філософський 

зміст проблеми буття. 

Діалектика 

 

14 

 

2 

 

2 

 

- 

 

10 19 2 2  15 

Тема 6 Проблема 

пізнання у філософії. 

Наукове пізнання 

 

13 

 

2 

 

2 

 

- 

 

9 15    15 

Тема 7 Суспільство і 

природа:основи 

філософського 

аналізу 

 

11 

 

2 

 

2 

 

- 

 

7 
12    10 

Тема 8 Проблема 

людини у філософії. 

 

14 

 

2 

 

2 

 

- 

 

10 
10    12 



 
 

Філософська 

антропологія 

Разом за змістовним 

модулем 2 
52 8 8  36 56 2 2  52 

ІНДЗ – к/р - -  - -      

Семестровий 

контроль – іспит. 
- - - - -      

Усього годин 90 16 14 - 60 90 4 4  82 

 
 

5. Теми семінарських занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Філософія як теоретична форма самосвідомості 2 2 

2-3 Історія філософської думки 2  

4 Українська філософія 2  

5 Філософський зміст проблеми буття. Діалектика 2 2 

6 Проблема пізнання у філософії. Наукове пізнання 2  

7 Суспільство і природа: основи філософського аналізу 2  

8 Проблема людини у філософії. Філософська антропологія 2  

 Усього  14 4 

 

7. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми К-тьгод. 

дфн зфн 

1 Філософія як теоретична форма самосвідомості 7 10 

2-3 Історія філософської думки 8 20 

4 Українська філософія 9  



 
 

5 Філософський зміст проблеми буття. Діалектика 10 15 

6 Проблема пізнання у філософії. Наукове пізнання 9 15 

7 Суспільство і природа: основи філософського 

аналізу 

7 
10 

8 Проблема людини у філософії. Філософська 

антропологія 

10 
12 

 Усього  60 82 

 

Завдання до самостійної роботи: 

1) підготовка до семінарських занять; 

2) опрацювання філософських джерел; 

3) підготовка і виступ з науковими доповідями, рефератами; 

4) підготовка індивідуальних електронних презентацій; 

5) виконання завдань самостійної роботи(есе); 

6) підготовка і участь у вебінарах, конференціях. 

9. Методи навчання 

Для активізації процесу навчання студентів в ході вивчення дисципліни 

застосовуються такі навчальні технології та засоби: лекції, семінарські 

заняття, самостійна робота. 

Методи проблемного викладу: аналіз життєвих та виробничих 

ситуацій, написання рефератів, підготовка презентацій, написання есе, 

анотування наукових джерел. 

Частково-пошукові методи: евристичні бесіди. 

Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є 

чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної 

активності, справедлива диференціація оцінок. 

10. Методи контролю 

Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з 

двох етапів: 



 
 

– поточного контролю роботи студентів; 

– підсумкового контролю (іспит). 

Поточний контроль здійснюється у процесі вивчення дисципліни на 

лекційних і семінарських заняттях і проводиться у терміни, які визначаються 

календарним планом та розкладом.  

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння 

теоретичного матеріалу, вироблення умінь самостійно опрацьовувати тексти 

першоджерел, знаходити додаткову інформацію за визначеними питаннями, 

здатності осмислення змісту теми, умінь публічно чи письмово представити 

певний матеріал (презентація). 

Об’єктами поточного контролю знань студентів є: 

– систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи 

над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у тому числі виконання 

письмових завдань; 

– виконання завдань для самостійної роботи; 

– виконання тестів поточного та модульного контролю.  

Поточний контроль знань, вмінь та навичок студентів передбачає 

застосування таких видів: 

– тестові завдання; 

– обговорення проблеми на семінарі, участь у дискусії; 

– підготовка презентації та її вчасне надання; 

– інше.  

Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі іспиту є 

відповідь за питання екзаменаційного білету, який складається з двох 

теоретичних питань, які відображають програмний курс навчальної 

дисципліни, потребують вміння синтезувати отримані знання (або 

розв’язання тестових завдань на платформі Modle)/ 

 

 



 
 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Підсу

мкови

й тест 

Усь

ого 
Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2-3 Т4 Т5 Т6 Т7 10 

00 
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 за семестр) 

Презентація – 1 – 10 балів 

Модуль – 10 балів (два модулі=20 балів) 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для іспиту 

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 

 

12. Методичне забезпечення 

Навчальна програма та робоча програма навчальної дисципліни 

«Філософія». 

Методичні вказівки щодо семінарських занять та самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Філософія» студентів денної форми 

спеціальності193 «Геодезія та землеустрій» першого (бакалаврського) рівня 

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Філософія» для студентів 

усіх спеціальностей. 
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