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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 

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. 
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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 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 

(http://nv.onaft.edu.ua/opp/151b-akit2016.pdf) підготовки бакалаврів за спеціальністю 

151«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»: 

 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 7. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК 8. Здатність працю вати в команді. 

ЗК 9. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлю вати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

ЗК 10. 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. 

ФК 10. Здатність враховувати соціальні, етичні, під час формування технічних рішень. 

Програмні результати навчання: 

ПР 13. Вміти враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги 

охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних рішень. 

Вміти використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя. 

ПР 14. Вміти використовувати у виробничій і соціальній діяльності фундаментальні 

поняття і категорії державотворення для обґрунтування власних світоглядних позицій та 

політичних переконань з урахуванням процесів соціально-політичної історії України, правових 

засад та етичних норм. 
 

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. 

file:///C:/Users/Marahovski/AppData/Local/Рабочая%20програма%20новая%202020-12.docx%23компетентность
file:///C:/Users/Marahovski/AppData/Local/Рабочая%20програма%20новая%202020-12.docx%23компетентность
http://nv.onaft.edu.ua/opp/151b-akit2016.pdf
file:///C:/Users/Marahovski/AppData/Local/Рабочая%20програма%20новая%202020-12.docx%23змістдисц
file:///C:/Users/Marahovski/AppData/Local/Рабочая%20програма%20новая%202020-12.docx%23змістдисц


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 0,25/1 0,5/2 16 4 8 6 6 12 

Робота на семінарському 

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

Виконання ІНДЗ 10/9 12/15 1 10 12 1 9 15 

Проміжна сума 35/35 55/55 - 35 55 - 35 55 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
20/25 30/45 1 20 30 1 25 45 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
5/- 10/- - 5 10 - - - 

Рейтинг за творчі здобутки 0/- 5/- – 0 5 - - - 

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.                                                                                                                                  
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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      ________________   С.М. Тодорова 
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