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1. Загальна інформація 

 

Тип дисципліни – обов’язкова                 Мова викладання – українська 

Навчальна дисципліна викладається на першому  курсі у другому семестрі (денна форма), 

на другому курсі у третьому семестрі (заочна фора) 

Кількість кредитів – 5, годин 150 

 

Аудиторні заняття, годин: 

денна: 

всього лекції семінарські заняття 

50 26 24 

заочна: 10 6 4 

Самостійна робота, годин: денна – 100 заочна – 140 

Форма контролю Семестр 2 – екзамен Семестр 3 – екзамен 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
       Динамічні процеси сучасного суперечливого світу ставлять кожну людину в складні 

умови соціального життя. Зростаюча напруга, пов'язана зі зміною ціннісних орієнтацій, 

необхідність пошуку і швидкого знаходження рішень, стресові ситуації – все це проблеми 

людського буття, збереження і розвитку особистості, її внутрішнього світу, світоглядної 

культури. 

     Філософія була і залишається інтелектуальною формою відповіді на глибинні 

занепокоєння та запити людини, а особливо тоді, коли життя вимагає вибору, визначення 

моральної та соціальної позиції. 

    У сучасних умовах світоглядні уявлення і переконання молоді формуються в контексті 

переоцінки нашого історичного минулого, розмаїтті думок, поглядів на різні питання 

суспільного життя. Правильно зорієнтуватися, збагнути смисл свого існування, студентам 

потрібен духовний стержень, яким є філософсько-світоглядна культура. 

  Впровадження в навчальний процес інтенсивних методів, орієнтованих на 

розвиток  критичного самостійного мислення студентів, дозволяє розкрити сутність 

явищ в усій повноті, розмаїтті та протиріччях, застосувати набуті знання, уміння і 

навички на практиці. Це має велике значення для підготовки спеціалістів -

професіоналів, бо виховання високих моральних, громадянських якостей, милосердя 

поряд з професійною підготовкою – одна із головних задач вищої школи.  

     Філософії як сфері духовної свободи притаманне розмаїття підходів, методологій, 

теоретичних побудов, яке знаходить плюралістичне відображення в навчальній дисципл іні. 

Істину цих усіх підходів і методик студент має осягнути сам, власним розумом, 

неполегливою і вдумливою працею, навчитись сміливо  висловлювати і захищати свою 

особисту точку зору.  



 
 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета дисципліни навчити студентів головним положенням і концепціям сучасної 

філософії з урахуванням останніх досягнень філософії та науки, формуванню знань про 

сутність культури як форми людської діяльності, її різновиди та історико-типологічні ознаки, 

роль у формуванні особистості та розвитку суспільства, формуванню політичної культури та 

гуманістичного мислення, прищеплення навичок наукового аналізу, спрямованого на 

забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку.   

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

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 програмні результати навчання за дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Філософія» здобувач вищої освіти 

отримує наступні програмні компетентності та програмні результати навчання, які визначені в 

Стандарті вищої освіти зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування та 

освітньо-професійній програмі «Публічне управління та адміністрування» підготовки 

бакалаврів http://mil.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/21/2020/04/281-publichne-upravlinnya-ta-

administruvannya-bakalavr.pdf 

Загальні компетентності: 

ЗК1.Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свободи людини і громадянина в країні. 

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 технології, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК3.Здатність діяти соціально відповідно та свідомо. 

ЗК4.Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК6.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

ФК1. Знання і розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної 

діяльності. 

ФК4. Здатність аналізувати діяльність суб'єктів індустрії туризму на всіх рівнях 

управління. 

Програмні результати навчання: 

ПРН6. Застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та 

технології обслуговування туристів. 

ПРН7. Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт. 

ПРН8. Ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею користуватися. 

ПРН22. Професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях. 

 

 



 

 

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. Філософська онтологія – проблема буття. 

Тема 7. Філософське розуміння душі, свідомості та розуму.  

Тема 8. Філософське вчення про пізнання та істину.  

Тема 9. Людина – універсальний компонент суспільної системи. 

Тема 10. Суспільство як система. Особа і суспільство. 

Тема 11. Цінності та їх роль у житті суспільства і людини. 

Тема 12. Культура та цивілізація. 

Тема 13. 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 

Кількі

сть 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали Кількіст

ь 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 

Самостійна робота 
  

1 4 3 1 7 14 

Виконання індивідуальних 

завдань 
7 11 1 7 11 1 7 11 

Проміжна сума 
  

- 40 65 - 40 65 

Модульний контроль у 

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

Оцінка за змістовий модуль 3/10 5/15 - 3 5 - 10 15 

Оцінка за змістовим 

модулем 
- - - 60 100 - 60 100 

Можливість отримання додаткових балів 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів( у тому числі 

результатів неформальної 

освіти) 

2 10 – 2 10 - - - 
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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, 2020. – 81 с. 

10. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Філософія» для бакалаврів 

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

Ю.М. Мельник. – Одеса: ОНАХТ, 2020. – 43 с. 

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

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

Тодорова, Ю.М. Мельник. – Одеса: ОНАХТ, 2020. – 47 с. 

 

 

7. Політика навчальної дисципліни 

Політикавсіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

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

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

Викладач       ________________  Г.А. Шевченко 

 

 

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