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1. Анотація курсу. https://eln.stu.cn.ua/course/view.php?id=1960 

2. Мета та цілі курсу. Мета навчальної дисципліни – формування системи знань про 

закономірності розвитку природного і соціального світів; на тлі історико-філософського 

матеріалу, навчити теоретично обґрунтовувати світоглядну позицію, що спирається на 

загальнолюдські цінності; вироблення науково-методологічного підходу до аналізу предметів 

та явищ, осмислення дійсності на абстрактно-логічному рівні. 

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти (ЗВО) має набути або розширити 

наступні загальні (ЗКх) та фахові (ФКх) компетентності, передбачені освітньою програмою: 

ЗК1 Здатність застосовувати професійні знання й уміння у практичних ситуаціях 

ЗК8 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями  

ЗК9 Здатність бути критичним і самокритичним  

ЗК12 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 

Основне завдання дисципліни – послідовне вивчення провідних ідей філософської світової 

та вітчизняної традиції; теоретико-проблемний підхід до засвоєння головних термінів та категорій 

філософського знання, поєднання теоретичних знань зі світоглядно-психологічними настановами, 

формування власної думки та особистісної позиції у контексті людського буття з огляду на 

гуманістичне підґрунтя минувшини та сучасності. 

3. Результати навчання. Під час вивчення дисципліни ЗВО має досягти або 

вдосконалити наступні програмні результати навчання (ПРН), передбачені освітньою 

програмою: 

ПР3 Розуміти широкий міждисциплінарний контекст спеціальності, її місце в теорії 

пізнання і оцінювання об’єктів і явищ  

ПР15 Знати та розуміти предметну область, її історію та місце в  сталому розвитку 

техніки і технологій, у загальній системі знань  про природу і суспільство  

ПР16 Вміти враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні  аспекти, вимоги  

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

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

- знати основні філософські категорії та загальнонаукові методи пізнання дійсності; 

- вміти визначати зміст філософських концепцій, змістовно аналізувати основні напрями і 

течії філософії; розкривати соціально-історичну сутність явищ та процесів людського буття; 

обґрунтовувати свою світоглядну та громадську позиції; застосовувати одержані знання при 

вирішенні актуальних проблем, професійних задач, реалізації соціальних проектів, організації 

міжособистісних стосунків тощо. 



4. Обсяг курсу. 4 кредити  

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції 16 

практичні (семінарські) заняття 14 

самостійна робота (підготовка до семінарських занять та ін.) 90 

5. Пререквізити. Передумовою для вивчення дисципліни є успішне засвоєння дисципліни 

«Історія України». 

6. Система оцінювання та вимоги  

Вид роботи Максимальна кількість балів 

Підготовка до семінарських занять 20 

Робота на семінарських заняттях 40 

Екзамен 40 

7. Політики курсу – аудиторні заняття проводяться в предметних аудиторіях кафедри та 

університету з використанням мультимедійних технологій, можливе дистанційне відвідування 

занять з використанням Zoom за умов карантинних обмежень. У відповідності до «Порядку 

надання дозволу на вільне відвідування занять» студенти можуть оформити індивідуальний 

план роботи. На семінарських заняттях за допомогою викладача обговорюються проблеми з 

курсу, що вивчаються. Студенти безпосередньо беруть участь у дискусіях, зачитують 

повідомлення, виступають з рефератами. Для допуску до підсумкового контролю студенти 

мають набрати не менше 20 балів за семестр. 
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