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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни –обов’язкова Мова викладання–українська 

Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у другому семестрі 

Кількість кредитів – 3, годин – 90 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції семінарські 

денна 30 16 14 

заочна 10 6 4 

Самостійна робота, годин денна – 60 заочна – 80 

Розклад занять  

 

2. Анотація навчальної дисципліни 

Філософія – дисципліна, що вивчає найбільш загальні суттєві характеристики і 

фундаментальні принципи реальності і пізнання, буття людини, відносини людини і світу, про 

найзагальніші суттєві характеристики людського ставлення до природи, суспільства та 

духовного життя у всіх його основних проявах. 

Філософія як мудрість і система світоглядного знання є невід’ємною складовою духовної 

культури людства і займає своє чільне місце поряд із наукою, мистецтвом, мораллю, правом, 

релігією. Переважно світоглядний характер філософського знання (на відміну від наукових і 
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технологічних знань) становить його головну специфіку. Завдяки філософії людина здатна 

осмислювати своє призначення у житті, орієнтуватися в дійсності на основі визначених ідеалів 

істини, добра, краси, справедливості, щастя, перетворювати себе та дійсність згідно з обраними 

орієнтирами. Саме на філософію як на теоретичний, тобто розвинутий і логічно обґрунтований 

світогляд покладено виконання таких важливих для будь-якого сучасного суспільства функцій 

як відстоювання переваг гуманістичних принципів життя і цінностей високої культури. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 
Мета дисципліни– надання знань з філософії як світогляду людини, або сукупності 

поглядів на світ у цілому та ставлення людини до цього світу, в розумінні онтологічних, 

гносеологічних, аксіологічних і соціальних проблем буття. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: 

 генезис філософії та її співвідношення з іншими типами світогляду; 

 історичні типи філософської думки; 

 основні положення вітчизняної та світової філософії; 

 основні філософські категорії та принципи; 

 світоглядно-гуманістичний зміст філософії. 

вміти: 

 застосовувати знання основ філософії для формування самостійного стилю мислення; 

 здійснювати філософський аналіз процесів, що відбуваються в сучасному світі; 

 формувати власну позицію, застосовувати набуті знання щодо аналізу проблем 

сьогодення. 
 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Філософія» здобувач вищої освіти може отримати 

наступні програмні компетентності та програмні результати навчання, які  визначені в освітньо-

професійній програмі «Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням; Нетрадиційні та 

відновлювальні джерела енергії; автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; комп’ютерні 

системи та програмна інженерія в автоматизації; штучний інтелект та автоматизація робото технічних 

систем; інженерна механіка; машинобудування;  обладнання ресторанного та готельного 

господарства; конструювання обладнання; конструювання та обслуговування обладнання» 

(https://nv.onaft.edu.ua/opp/241b-grs2016.pdf) підготовки бакалаврів за спеціальністю 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; 142 «Енергетичне машинобудування»; 

131 «Прикладна механіка»; 133 «Галузеве машинобудування»; 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржева діяльність»; 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»: 

 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і думки на основі логічних аргументів та 

перевірених фактів. 

ЗК2. Здатність шляхом самостійного вивчення освоювати нові області, використовуючи здобуті 

знання. 

ЗК3. Базові уявлення про основи філософії, політології що сприяють розвитку загальної культури 

й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання економіки, розуміння 

причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використання в професійній і 

соціальній діяльності 

ЗК7. Здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, 

економічному, соціальному і екологічному контексті 

ЗК8. Здатність розуміти та поважати представників інших культур, ефективно застосовувати 

комунікаційні компетенції. 

ЗК15. Потенціал до подальшого навчання. 

Спеціальна (фахові) компетентності: 
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ФК1. Здатність володіти базовими поняттями, основами теорії і практики фахової 

підготовки,вміння їх застосовувати. 

ФК9. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що 

впливають на формування технічних рішень. 

ФК14. Уміння проектувати системи та їх елементи з урахуванням усіх аспектів поставленої 

задачі, включаючи створення, налагодження, експлуатацію, технічне обслуговування та 

утилізацію. 

ФК15. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою 

поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. 

Програмні результати навчання: 

РН1. Демонструвати розуміння і опрацювання ідеї і думки на основі логічних аргументів та 

перевірених фактів. 

РН2. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових 

ідей. 

РН9.Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності 

для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, 

суспільних, державних та виробничих інтересів. 

РН10. Показати здатність розуміти та поважати представників інших культур, ефективно 

застосовуючи комунікаційні компетенції. 

 

5. Зміст навчальної дисципліни 

 Змістовний модуль 1. «Історія філософії, загальна та соціальна філософія». 

Тема 1. Філософія, її предмет, функції та коло проблем. 

Тема 2. Філософія Стародавнього світу. Середньовічна філософія. 

Тема 3.Філософія доби Відродження. Філософія Нового часу. Німецька класична філософія. 

Тема 4. Українська філософська думка. 

Тема 5. Загальні проблеми та концепції сучасної філософії. 

Тема 6. Онтологічні  гносеологічні питання філософії. 

Тема 7.Суспільство як система. Особа і суспільство. 

Тема 8. Культура та цивілізація.Соціальне прогнозування та глобальні проблеми сучасності. 

 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

 

Нарахування балів 
 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кількість 

робіт, 

одиниць 

Сумарні 
бали 

Кількість 

робіт, 

одиниць 

Сумарні бали 

min max min max 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовний модуль 1. «Історія філософії, загальна та соціальна філософія» 

Робота на лекції 05/1 1/2 16 8 16 6 6 12 

Робота на семінарському 

зайняті 
1,5/5 2,5/7 14 21 35 4 20 28 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
  1 4 3 1 7 14 

Виконання ІНДЗ 7 11 1 7 11 1 7 11 

Проміжна сума   - 40 65 - 40 65 
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Модульний контроль у 

поточному семестрі 
15/10 20/30 1 15 20 1 10 20 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
3/10 5/15 - 3 5 - 10 15 

Рейтинг за творчі здобутки 2 10 – 2 10 - - - 

Оцінка за змістовим 

модулем 
- - - 60 100 - 60 100 

 
 

Інформаційні ресурси 
1. https://journal.philosophy.ua/ 

2. https://tureligious.com.ua/ 

3. https://philosophvsm.jimdo.com 

4. www.filosof.com.ua – бібліотека праць з філософії 

5. http://filosof.historic.ru – електрона бібліотека праць з філософії. 

6. http://www.gumer.info/ - електронна бібліотека філософських текстів.  

7. http://krotov.info – бібліотека філософських та релігійних текстів. 

8. http://platonanet.org.ua/ - електрона бібліотека праць філософів та підручників з філософії. 

9. Конспект лекцій з дисципліни «Філософія» для бакалаврів усіх спеціальностей денної та 

заочної форм навчання / Укл.: Г.А. Шевченко, С.М. Тодорова, Ю.М. Мельник. / За редакцією 

Г.А. Шевченко.– Одеса: ОНАХТ, 2021. – 61 с. 

10. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Філософія» для бакалаврів усіх 

спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл.: Шевченко Г.А., Тодорова С.М., 

Мельник Ю.М. – Одеса: ОНАХТ, 2021. – 38 с.    

11. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Філософія» для бакалаврів усіх 

спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл.: Шевченко Г.А., Тодорова С.М., 

Мельник Ю.М. – Одеса: ОНАХТ, 2021. – 38 с.                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

7. Політика навчальної дисципліни 

Політикавсіх навчальних дисциплін в ОНАХТє уніфікованою та визначена з урахуванням 

законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну доброчесність в 

ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

 

 

Викладач       ________________  Ю.М. Мельник 

 

 

Завідувач кафедри соціології, філософії і права  ________________ А.О. Соловей 
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