
Філософія 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти знань із: 

філософії як світогляду людини; визначення загального ставлення людини до світу в цілому; 

розуміння світоглядних, пізнавальних, ціннісних і соціальних проблем буття.  

Основні завдання навчальної дисципліни:  

- розуміння становлення, розвитку і вирішення найзагальніших проблем людства на протязі 

розвитку світової філософії, включаючи історію української філософської думки як невід’ємної 

складової духовної культури людства;  

- формування гуманістичного потенціалу особистості, її високої духовності та загальної 

культури в умовах розбудови громадянського суспільства в незалежній Україні;  

- оволодіння принципами діалектичного мислення як універсального методу пізнавальної 

діяльності;  

- розвиток логічного мислення, здатності самостійно аналізувати складні явища суспільного 

життя;  

- уміння свідомо використовувати наукову методологію в розв’язанні завдань економічної 

теорії і професіональної практики. 

Компетентності: 

- загальні: 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК03. Здатність працювати в команді. 

ЗК05. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК06. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК07. Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК15. 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, вести здоровий спосіб життя. 

- спеціальні: 

СК 10. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків. 

СК 11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави. 

Програмні результати навчання:  

ПР 17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та 

відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне 

різноманіття. 

ПР 21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової 

держави. 

ПР 23. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння 

місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової 

активності для ведення здорового способу життя. 

Програма навчальної дисципліни: 
Тема 1 Філософія як специфічний тип знань  

Тема 2 Стародавня філософія 

Тема 3 Філософія Середньовіччя та Відродження 

Тема 4 Філософія Нового часу та Просвітництва 

Тема 5 Німецька класична філософія 

Тема 6 Сучасна світова філософія 

Тема 7 Українська філософія 

Тема 8 Онтологія: проблема буття 



Тема 9 Свідомість 

Тема 10 Філософія пізнання 

Тема 11 Логіка методологія наукового пізнання 

Тема 12 Філософська антропологія 

Тема 13 Соціальна філософія 

Тема 14 Філософія науки і культури, стратегія майбутнього 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин – 90.  

Кількість кредитів – 3. 

Форма семестрового контролю – залік. 

 

 


