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1 Анотація до дисципліни 
В умовах побудови правового демократичного суспільства і створення української державності особливого значення набуває 

підготовка не просто фахівця, а особистості з широким діапазоном духовної орієнтації, яка спроможна була б приймати рішення не тільки з 
суто технічних питань, а й з політичних, етичних чи світоглядних. Ключова роль в реалізації цього завдання належить гуманітарній підготовці, 
фундаментом якої є філософське знання. Філософія – це відкрита система, способом її існування є постійний творчий пошук – власного «Я», 
сенсу життя і можливостей самої людини в світі. Програма націлена на аналіз основних світоглядних та методологічних проблем, які 
виникають у суспільстві та науці на сучасному етапі розвитку, та на отримання уявлень щодо тенденцій розвитку суспільства та науки – у 
яких раціональна філософія виконує не лише методологічну, а й прогностичну функцію. 

В перспективі вивчення дисципліни «Філософія» дає можливість синтезувати набуті знання з фахових та гуманітарних дисциплін у 
цілісне світосприйняття та світорозуміння з метою створення теоретико-методологічного підґрунтя авторських наукових досліджень. 

 
2.  Мета і завдання дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування певного об’єму знань, а й головним чином - формування конструктивного 
мислення. Мислення, що спирається на вироблені в європейській філософській традиції принципи, умовно може бути представлене як 
"філософське", разом з тим по своїй суті воно є конструктивно-логічним. Отже, необхідно прищепити студентам навички самостійного 
розгляду світоглядних проблем життя, методологічних проблем пізнання та діяльності із залученням понятійного апарату філософії; 
пробудити в студентів інтерес до духовних пошуків та розширення горизонту особистісного світобачення; роз’яснювати причини підвищення 
значущості гуманітарного знання за умов ускладнення міжіндивідуальних стосунків у сучасному суспільстві. 

Завдання вивчення дисципліни є формування компетентностей (ЗК– загальних, ФК – фахових): 
ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини й громадянина України.  
ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки 
і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК4. Знання та розуміння предметної області і професійної діяльності.   
ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
ФК2. Здатність застосовувати у професійній діяльності досягнення науки, інноваційні та комп’ютерні технології, сучасні машини, 

обладнання, матеріали і конструкції.  
 
 
 
 



3 Формат дисципліни 
 Для денної форми навчання: 
Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуванням електронних презентацій, 

поєднуючи із практичними роботами. 
Формат очний (offline / Face to face) 
 Для заочної форми навчання: 
Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 
 

4 Результати навчання 
При вивченні дисципліни студент повинен набути наступні результати (програмні результати навчання (РН)): 
РН-1. Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній  діяльності 
РН-2. Визначати шляхи розв’язання інженерно-технічних задач у професійній діяльності, аргументовано інтерпретувати їх результати. 
РН - 16Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають у процесі професійної діяльності, відповідати за роботу, що 

виконується. 
РН-20. Уміння аналізувати й оцінювати явище політичного розвитку українського суспільства в  
контексті світової  історії, застосовувати  здобуті знання для прогнозування суспільних процесів. 

 
5 Обсяг дисципліни 

 
 

Вид заняття Кількість годин 
лекції 28 

семінарські 14 
самостійна робота 78 

Всього 120 
 

 

 

 

 



6 Ознаки дисципліни 
 

Рік 
викладання 

Курс 
(рік 

навчання) 
Семестр Спеціальність 

Кількість 
кредитів / 

годин 

Кількість 
змістових 
модулів 

Вид підсумкового 
контролю Нормативна / вибіркова 

2020 2 3 Усі 
спеціальності 4/120 2 Екзамен Нормативна 

 
7 Пререквізити 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Філософія» підвищиться, якщо здобувач вищої освіти за І освітнім рівнем «бакалавр» 
попередньо  опанував матеріал такоъ дисципліни як «Історія». Важливою також є здатність вільно спілкуватися державною мовою як усно, 
так і письмово, а також здатність до абстрактного мислення за логікою філософських принципів: раціональності, об’єктивності, детермінізму 
та загальнонаукових методів: аналізу-синтезу, індукції-дедукції. 

 
 

8 Технічне й програмне забезпечення/обладнання 
У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з адміністрацією та викладачами з приводу 

проведення занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для комунікації 
з адміністрацією, викладачами та підготовки (друку) рефератів і самостійних робіт. 

 
9 Політика дисципліни 

Академічна доброчесність: 
Очікується, що здобувачі вищої освіти за І освітнім рівнем «бакалавр» будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, 

усвідомлювати наслідки її порушення.  
Відвідування занять: 
Очікується, що всі здобувачі вищої освіти за І освітнім рівнем «бакалавр» відвідають лекції і практичні заняття курсу. Пропущені 

заняття мають бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до екзаменаційної сесії. 
Поведінка на заняттях: 
Вважається неприпустимим: запізнення на заняття, списування чи плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. 
При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті, здобувачі, викладачі та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу в ЦНТУ; Положення про рубіжний контроль успішності та 
сесійну атестацію здобувачів вищої освіти Центральноукраїнського національного технічного університету; Кодексу академічної 
доброчесності ЦНТУ. 

 



10 Навчально-методична карта дисципліни 

Тиждень, 
дата, 

години 

Тема, основні питання 
(розкриваютьзміст і є 

орієнтирами для 
підготовки до 
модульного і 
підсумкового 
контролю) 

Форма 
діяльності 
(заняття) 
/формат 

Матеріали 
Література, 

інформаційні 
ресурси 

Завдання, години Вага 
оцінки 

Термін 
виконання 

Змістовий модуль 1. Історія філософських вчень. 
Тиж. 1 
за 
розклад. 
2 акад. 

год. 

Тема 1. Вступ. 
Філософія, її 

проблематика та 
призначення 

1. Світогляд, його 
структура та історичні 
типи. 
2. Предмет, структура 
та функції 
філософського знання. 
3. Структура та 
функції філософії. 
Філософія та наука. 
 4. Роль філософії у 
житті людини та 
суспільства. 

Лекція / 
Face to face 

Презентація. 
Навчальний 

посібник 

[Осн. 1 (17-24); 
2 (11-12; 18-20); 

3 (6-8). 
Дод. 10, 16. 

ІР 2; 3]. 
 

1.Самостійно 
опрацювати 
теоретичний матеріал. 
3. Продумайте та 
викладіть у чіткій 
послідовності 
аргументи 
прихильників 
агностицизму та 
контраргументи їх 
опонентів. 
4.Написати есе (до 350 
слів) на тему 
«Міфологічнй, 
релігійний та 
філософський 
світогляд – спільне та 
відмінне». 
3 год. 

3 бали Самостійна 
робота  
по темі 

лекції 1-го 
тижня 

 
 

Тиж. 1  
за 
розклад. 
2 акад. 

год. 

Тема 1. Філософія, її 
проблематика та 

призначення 
1. Світогляд, його 
структура та історичні 

Практичне 
заняття / 

Face to face  

Методичні 
рекомендації. 

 

[Осн. 1 (17-24); 
2 (11-12; 18-20); 
3 (6-8). 
Дод. 10, 16. 
ІР 2; 3]. 

1. Підготувати есе (до 
350 слів) на теми: 
- Роль філософії у 
житті людини та 
суспільства. 

3 бали Самостійна 
робота  

по темі с/з 
1-го тижня  



типи. 
2. Предмет, структура 
та функції 
філософського знання. 
3. Структура та 
функції філософії. 
Філософія та наука. 
 4. Роль філософії у 
житті людини та 
суспільства. 

- Софійність та 
епістемність. 
2. Проаналізувати 
вислів: «Філософія 
гордиться тим, що 
вона ніколи не дає 
остаточних відповідей 
на питання».  
2 год. 

Тиж. 2 
за 
розклад. 

2акад. 
год. 

Тема 2. Філософія 
стародавності. 

1.Староіндійська та 
старокитайська 
філософія. 
2.Антична філософія 
(докласичний та 
класичний періоди). 
3.Елліністична та 
римська філософія. 

Лекція / 
Face to face 

Презентація. 
Навчальний  

посібник 

[Осн. 1 (28-32; 
39-42); 

Дод. 1, 16. 
ІР 1; 2]. 

 
 

 
. 

1.Самостійно 
опрацювати 
теоретичний матеріал. 
2. Укласти таблицю 
ключових понять 
теми. 
3. Що таке карма та 
сансара? 
4.Що таке «світ ідей» 
Платона? 
3 год. 

3 бали Самостійна 
робота  
по темі 

лекції 2-го 
тижня 

Тиж. 3 
за 
розклад. 
2 акад. 

год. 

Тема 3. Філософія 
Середньовіччя та 

епохи Відродження. 
1. Християнсько-
середньовічна 
апологетика і 
патристика. 
2. Схоластика. Реалізм 
та номіналізм. 
3. Філософія епохи 
Відродження. 

Лекція / 
Face to face 

Презентація. 
Навчальний  

посібник 

[Осн. 1 (54-57); 
3 (61-65). 

Дод. 10,16. 
ІР 1]. 

1. Апологетика, 
патристика, 
схоластика – це… 
2. У чому суть теорії 
«подвійної істини»? 
3.Що таке 
теоцентризм?  
3 год. 

3 бали Самостійна 
робота  
по темі 

лекції 3-го 
тижня 



Тиж. 3 
за 
розклад. 
2 акад. 

год. 

Тема 2. Історія 
філософських вчень 
– УІІ ст. до н.е. – ХУІ 

ст. н.е. 
1.Староіндійська 
(школа локаята-
чарвака) та 
старокитайська 
(конфуціанство, 
даосизм) філософія. 
2.Антична філософія 
(вчення Сократа, 
Платона, Арістотеля). 
3.Філософія 
Середньовіччя 
(схоластика, реалізм 
та номіналізм). 
4.Філософія епохи 
Відродження 
(загальний огляд). 

Практичне 
заняття / 

Face to face  

Методичні 
рекомендації. 

[Осн. 1 (40-45); 
4 (113-114; 133). 

Дод. 10, 16. 
ІР 1]. 

1. Самостійно 
опрацювати 
теоретичний матеріал.  
2. Проаналізувати 
вислів Сократа: «Я 
знаю, що я нічого не 
знаю, але інші не 
знають навіть цього». 
3.У чому суть вчення 
Арістотеля? 
2 год. 

3 бали Самостійна 
робота  

по темі с/з 
3-го тижня 

Тиж. 4 
за 
розклад. 
2 акад. 

год. 

Тема 4.Філософія 
Нового часу та епохи 

Просвітництва. 
1.Гносеологія. 
Дискусія про джерела 
та форми пізнання 
світу. 
2.Онтологія. Вчення 
про субстанцію. 
3.Соціальна 
філософія. Проблеми 
людини та 
суспільства. 

Лекція / 
Face to face 

Презентація. 
Навчальний  

посібник. 

[Осн. 3 ( 90-93); 
4 (147-149). 

Дод. 2, 5. 
ІР 1, 2]. 

1. Самостійно 
опрацювати 
теоретичний матеріал.  
2.У чому суть 
філософських 
концепцій емпіризму 
та раціоналізму? 
3. Проаналізувати 
вчення Ф.Бекона про 
«примари». Ви згодні 
з таким підходом до 
пізнання? 
3 год. 
 

3 бали Самостійна 
робота  
по темі 

лекції 4-го 
тижня 



Тиж. 5 
за 
розклад. 
2 акад. 
год 

Тема 5. Німецька 
класична філософія 

1. Філософське вчення 
І.Канта.  
2. Філософська 
система та метод 
Гегеля.   
3. Антропологічний 
матеріалізм Л. 
Фейєрбаха. 

Лекція / 
Face to face 

Презентація. 
Навчальний  

посібник. 

[Осн. 2 (89-95); 
4 (189-193). 
Дод. 6, 16). 

ІР 1, 2]. 

1. Самостійно 
опрацювати 
теоретичний матеріал.  
2. Проаналізувати 
підхід І. Канта та К. 
Маркса до науки. 
3. Написати коротке 
есе «Співвідношення 
раціонального та 
ірраціонального в 
пізнанні». 
3 год. 
 

3 бали Самостійна 
робота  
по темі 

лекції 5-го 
тижня 

Тиж. 5 
за 
розклад. 
2 акад. 
год. 
 

Тема 3. Історія 
філософських вчень 

– ХУІІ-ХІХ ст. 
1.Філософія Нового 
часу – гносеологія та 
онтологія. 
2.Філософське вчення 
І.Канта («річ в собі», 
категоричний 
імператив). 
3.Філософська 
система Гегеля 
(діалектика). 
4.Антропологічний 
матеріалізм Л. 
Фейєрбаха. 

Практичне 
заняття / 

Face to face  

Методичні 
рекомендації. 

[Осн. 3 (90-93);  
4 (189-193). 
Дод. 2, 16. 

ІР 1, 2]. 

1. Підготувати есе (до 
350 слів) на тему:  
«Бекон та Декарт – 
сенсуалізм та 
раціоналізм Нового 
часу». 
2.У чому 
проявляється 
агностицизм І.Канта? 
3.Дайте стислу 
характеристику 
філософії 
Л.Фейєрбаха. 
3 год. 

3 бали Самостійна 
робота  

по темі с/з 
5-го тижня 

Тиж. 6 
за 
розклад. 
2 акад. 
год. 

Тема 6. Філософська 
думка в Україні 

1.Розвиток 
філософської думки 
України (Х-ХУІІ ст.)  

Лекція / 
Face to face 

Презентація. 
Навчальний  

посібник. 

[Осн. 1 (137-
146); 2 (182-

183). 
Дод. 9, 10. 

ІР 2; 3]. 

1.Що таке 
«споріднена праця»? 
2.Написати есе на 
тему: «Українська 
філософсько-

3 бали Самостійна 
робота  
по темі 

лекції 6-го 
тижня 



2.Філософія в Києво-
Могилянській 
академії.  
3.Філософські погляди 
Г. Сковороди.  
4.Розвиток української 
філософії в ХІХ-ХХ 
століттях. 

історична думка у 
європейському 
філософському 
контексті». 
3.У чому суть 
«філософії серця» 
П.Юркевича? 
3 год. 

Тиж. 7 
за 
розклад. 
2 акад. 

год. 

Тема 7. Сучасна 
світова філософія 

1.«Філософія життя».  
2.Антропологічний 
поворот у філософії. 
Екзистенціалізм.  
3.Сайєнтистський 
напрямок. 
Філософський 
позитивізм. 
4.Марксистська 
філософія: класичний 
та сучасний етапи. 
5.Ситуація 
постмодерну в 
філософії. 

Лекція / 
Face to face 

Презентація. 
Навчальний  

посібник. 

[Осн. 2 (147-
149); 3 (171-

173). 
Дод. 3,4,7. 

ІР 2; 3]. 

1. Самостійно 
опрацювати 
теоретичний матеріал.  
1. Як аргументує тезу 
про непотрібність 
філософії 
неопозитивізм? 
2. Охарактеризуйте 
критерії істинності в 
ірраціоналізмі.  
3. Напишіть короткий 
реферат на тему: 
«Постмодернізм: 
істина, правда, 
постправда. 
симулякр». 
3 год. 
 

3 бали Самостійна 
робота  
по темі 

лекції 7-го 
тижня 

Тиж. 7 
за 
розклад. 
2 акад. 

год. 

Тема 4. Українська 
та світова філософія 

ХУІІІ-ХХІ ст. 
(загальний огляд). 

1. Філософія 
Г.Сковороди та 
П.Юркевича. 
2.Плюралізм 

Практичне 
заняття / 

Face to face  

Методичні 
рекомендації. 

[Осн. 3 (129-
132); 4 (262-

264). 
Дод. 9. 
ІР 2, 3]. 

1. Самостійно 
опрацювати 
теоретичний матеріал.  
1. Проаналізувати 
причини плюралізму 
філософських систем. 
2. Написати есе (до 
350 слів) на тему: 

3 бали Самостійна 
робота  

по темі с/з 
7-го тижня 



філософських систем: 
«філософія життя», 
екзистенціалізм, 
сайєнтизм. 
3.Марксистська 
філософія: класичний 
та сучасний етапи. 
4.Ситуація 
постмодерну в 
філософії. 

3. Вказати на недоліки 
процедури 
верифікації. 
4.Розвиток української 
філософії в ХХ ст. 
3 год. 

Тиж. 7 Змістовний контроль 
№1 

тест тест moodle.kntu.kr.ua 
курс 

Філософія 

Виконати тестове 
завдання 

30 
балів 

20.10 2020 

Змістовий модуль №2. Теорія філософії та її проблеми 

Тиж. 8 
за 
розклад. 
2 акад. 

год. 

Тема 8. Філософське 
розуміння світу 

1.Філософське 
розуміння буття. 
2.Матерія: генезис, 
сутність, основні 
властивості. 
3.Спосіб та форми 
існування матерії. 

Лекція / 
Face to face 

Презентація. 
Навчальний  

посібник. 

[Осн. 2 (193-
200);  

Дод. 10, 16. 
ІР 1, 2]. 

1. Самостійно 
опрацювати 
теоретичний матеріал.  
2.Що таке онтологія? 
3.Які форми має 
буття? 
4.Що таке рух? Які 
форми руху відомі 
науці? 

 
3 бали 

Самостійна 
робота 
по темі 

лекції 8-го 
тижня 



Тиж. 9 
за 
розклад. 
2 акад. 

год. 

Тема 9. Свідомість як 
філософська 

проблема 
1. Свідомість як 
предмет історико-
філософського 
дослідження. 
2.Духовність, дух, 
душа, ідеальне. 
Поняття свідомості та 
її структура. 
3.Свідомість та 
несвідоме.  
4. Генезис свідомості. 

Лекція / 
Face to face 

 

Презентація. 
Навчальний  

посібник. 

[Осн. 2 (207 -
210); (217-220). 

Дод. 10, 16. 
ІР 1; 2]. 

1.Як ви розумієте 
співвідношення 
відображення і 
свідомості? 
2.Чи можливо 
зрозуміти природу 
людської свідомості, 
вивчаючи лише 
мозок? 
3.Яку роль у житті 
людини відіграє 
несвідоме? 
5 год. 

3 бали Самостійна 
робота 
по темі 

лекції 9-го 
тижня 

 
 

Тиж. 9 
за 
розклад. 
2 акад. 

год. 

Тема 5. Філософське 
розуміння світу: 
матерія та дух 

1. Матерія: генезис, 
сутність, основні 
властивості. 
2.Спосіб та форми 
існування матерії. 
3. Духовність, дух, 
душа, ідеальне. 
Поняття свідомості та 
її структура. 
4. Генезис свідомості. 

Практичне 
заняття / 

Face to face  

Методичні 
рекомендації. 

[Осн. 2 (193-
195); (217-220). 

Дод. 10, 16 . 
ІР 1; 2]. 

1. Самостійно 
опрацювати 
теоретичний матеріал. 
2.Що розуміють під 
субстанцією? 
3.Як довести 
нематеріальність 
свідомості? 
4.Чому мова 
матеріальна? 
4 год. 
 

3 бали Самостійна 
робота  

по темі с/з 
9-го тижня 

 
 

Тиж. 10 
за 
розклад. 
2 акад. 

год. 

Тема 10. Діалектика 
та її альтернативи 

1.Класична теорія 
розвитку. Діалектика.  
2.Закони та категорії 
діалектики.  
3.Становлення 

Лекція / 
Face to face 

Презентація. 
Навчальний  

посібник. 

[Осн. 2 (232-
238);  

Дод. 10, 16. 
ІР 1; 2]. 

1.Як співвідносяться 
діалектика та 
синергетика? 
2.Що таке «точка 
біфуркації»? 
3.Охарактеризуйте 
альтернативи 

3 бали Самостійна 
робота  
по темі 

лекції 10-
го тижня 



сучасної філософської 
концепції розвитку. 
Синергетика. 
4.Альтернативи 
концепції розвитку. 
 

діалектики. 
5 год. 

Тиж. 11 
за 
розклад 
2 акад. 

год. 

Тема 11. Гносеологія 
та методологія 

пізнання 
1. Сутність пізнання, 
його структура та 
принципи. 
2. Чуттєве та 
раціональне пізнання, 
їх форми та 
взаємозв’язок.  
3.Наукове пізнання, 
його рівні, форми та 
методи.  
4.Проблема істини в 
філософії. Істина, 
правда, омана. 

Лекція / 
Face to face 

 
 
 

Презентація. 
Навчальний  

посібник. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Осн. 2 (260-
268); 3 (222-

228). 
Дод. 4,8 11. 

ІР 1; 2]. 

1. Самостійно 
опрацювати 
теоретичний матеріал. 
2. Підготувати 
коротку доповідь на 
тему: «Семантична, 
прагматична, 
когерентна, 
феноменологічна 
концепції істини». 
3.Що вивчає 
гносеологія? 
 

3 бали Самостійна 
робота  
по темі 

лекці 11-го 
тижня 

Тиж. 11 
за 
розклад 
2 акад. 

год 

Тема 6. Загальна 
теорія розвитку та 

методологія 
пізнання 

1.Класична теорія 
розвитку. Діалектика. 
2.Альтернативи 
діалектики. 
3.Сутність пізнання, 
його структура та 
принципи. 

Практичне 
заняття / 

Face to face  

Методичні 
рекомендації. 

[Осн. 2 (236-
240); (268-274). 

Дод. . 
ІР 1; 2]. 

 
 

1.У чому полягають 
недоліки здорового 
людського глузду (з 
позиції діалектики)? 
2.У чому полягає 
діалектика 
абсолютної та 
відносної істини в 
пізнанні? 
3.Назвіть основні 
принципи пізнання. 

3 бали Самостійна 
робота  

по темі с/з 
11-го 
тижня 



4.Проблема істини в 
філософії. Істина, 
правда, омана. 
 
 
 

4 год 

Тиж. 12 
за 
розклад 
2 акад. 

год 

Тема 12. Людина як 
мета і найвища 
цінність історії 

1. Сутність людини. 
Проблеми 
антропосоціогенезу.  
2. «Індивід», 
«особистість», 
«індивідуальність». 
Проблема 
соціалізації людини 
3. Сенс життя людини 
та людства.  
4. Соціально-етнічні 
спільноти людей та 
тенденції 
 їх розвитку. 

Лекція / 
Face to face 

Презентація. 
Навчальний  

посібник. 
 

[Осн. 2 (344-
346); 3 (242-

244); 
Дод. 10, 13, 15. 

ІР 1; 2]. 

1. Написати есе (до 
350 слів) «Цінності 
історії та цінності 
людини». 
2.Що таке гендер? 
1.Що таке 
антропосоціогенез, і в 
чому полягає його 
проблемність? 
2.Які, на вашу думку, 
основні ознаки нації? 
3.У чому полягає 
специфіка 
індивідуальності? 

3 бали Самостійна 
робота  
по темі 

лекції 12-
го тижня 

Тиж. 13 
за розкл. 
2 акад. 

год. 

Тема 13. Основні 
сфери 

життєдіяльності 
суспільства 

1. Матеріальні основи 
розвитку суспільства.  
2. Суспільні 
відносини та 
соціальна структура 
суспільства.  

Лекція / 
Face to face 

Презентація. 
Навчальний  

посібник. 
 

[Осн. 3 (267-
268); 4 (394-

396). 
Дод. 10, 13, 14. 

ІР 1; 2]. 

1. Самостійно 
опрацювати 
теоретичний матеріал. 
2.Що таке 
суспільство? 
3.Дайте визначення 
понять «природа», 
«географічний 
детермінізм», 
«геополітика» 

3 бали Самостійна 
робота  
по темі 

лекції 13-
го тижня 



3. Політика та 
політичний устрій 
суспільства. 
Громадянське  
суспільство. 
4. Духовне життя 
суспільства. 
Суспільна свідомість. 

4.Які рівні і форми 
має суспільна 
свідомість? 
3 год. 
 

Тиж. 13 
за розкл. 
2 акад. 

год. 

Тема 7. Філософська 
антропологія та 

соціальна філософія. 
1. Сутність людини. 
Проблеми 
антропосоціогенезу.  
2. Сенс життя людини 
та людства.  
3. Основні сфери 
життєдіяльності 
суспільства. 

Практичне 
заняття / 

Face to face  

Методичні 
рекомендації. 

[Осн. 2 (344-
346); 4 (394-

396). 
Дод. 10, 13. 

ІР 1; 2]. 

1. Написати есе (до 
350 слів) на вибір:  
- «Специфіка пізнання 
соціально-
гуманітарного 
знання». 
- «Діалектика 
необхідності, свободи 
та сваволі в 
історичному процесі». 
2.Які є типи 
цінностей? 
5 год. 

3 бали Самостійна 
робота  

по темі с/з 
13-го 
тижня 

Тиж. 14 
за розкл. 
2 акад. 

год 

Тема 14. Суспільство 
як система, що 

саморозвивається 
1. Джерела та рушійні 
сили розвитку 
суспільства. 
2. Проблема типології 
суспільства. 
3.Цінності та їх роль в 
житті суспільства. 
4.Глобальні проблеми 
сучасності та 
моделювання 

Лекція / 
Face to face 

Презентація. 
Навчальний  

посібник. 
 

[Осн. 2 (315-
317); 3 (260-

263). 
Дод. 10, 13. 

ІР 1; 2]. 

1. Підготуйте есе (до 
350 слів) на тему: 
«Людина, біосфера, 
ноосфера, космос». 
2.Що є головною 
рушійною силою 
розвитку суспільства? 
3.Які недоліки має 
формаційний спосіб 
періодизації 
суспільства? 
 

 

3 бали Самостійна 
робота  
по темі 

лекції 14-
го тижня 



майбутнього. 
Тиж. 14 Змістовний 

контроль №2 
тест тест moodle.kntu.kr.ua 

курс 
Філософія 

Виконати тестове 
завдання 

30 
балів 

До 23.11 

 
 

11 Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти за І освітнім рівнем «бакалавр», усне опитування, 

письмовий контроль, тестовий контроль. Форма підсумкового контролю: екзамен. 
Контроль знань і умінь здобувачів (поточний і підсумковий) з дисципліни «Філософія» здійснюється згідно з кредитною трансферно-

накопичувальною системою організації навчального процесу. Рейтинг здобувача із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 
шкалою. Він складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, і рейтингу з атестації (іспит) – 40 балів. 

Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти 

 
За 

системою 
ЦНТУ 

За 
шкалою 
ECTS 

За 
національною 

системою 

Визначення 

90-100 А 5 (відмінно) Повно та ґрунтовно засвоїв всі теми навчальної програми, вміє вільно та самостійно викласти 
зміст всіх питань програми навчальної дисципліни, розуміє її значення для своєї професійної 
підготовки, повністю виконав усі завдання кожної теми та рубіжного контролю в цілому. Брав 
участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях. 

82-89 В 4 (дуже добре) Недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв окремі питання робочої програми. Вміє самостійно 
викласти зміст основних питань програми навчальної дисципліни, виконав завдання кожної теми 
та рубіжного контролю в цілому. 

74-81 С 4 (добре) Недостатньо повно та грунтовно засвоїв деякі теми робочої програми, не вміє самостійно викласти 
зміст деяких питань програми навчальної дисципліни. Окремі завдання кожної теми та рубіжного 
контролю в цілому виконав неповністю. 

64-73 D 3 (задовільно) Засвоїв лише окремі теми робочої програми. Не вміє вільно самостійно викласти зміст основних 
питань навчальної дисципліни, окремі завдання кожної теми рубіжного контролю не виконав. 



60-63 Е 3 (достатньо) Засвоїв лише окремі питання навчальної програми. Не вміє достатньо самостійно викласти зміст 
більшості питань програми навчальної дисципліни. Виконав лише окремі завдання як кожної теми, 
так і рубіжного контролю в цілому 

> 60 Fx 2 2 
(незадовільно) 

Не засвоїв більшості тем навчальної програми, не вміє викласти зміст більшості основних питань 
навчальної дисципліни. Не виконав більшості завдань кожної теми та рубіжного контролю в 
цілому. 

 
 
 
 
 
 

Розподіл балів, які отримують здобувачі при вивченні дисципліни «Філософія» 
 

Поточне тестування та самостійна робота 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Екзамен Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 ЗК1 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 ЗК2   
4 4 4 5 4 4 5 30 4 4 5 4 5 4 4 30 40 100 
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