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ВСТУП 

Мета дисципліни: Мета і завдання навчальної дисципліни «Філософська пропедев-

тика» - забезпечити засвоєння студентами головних питань філософії, усвідомлення 

ними специфіки предмета філософії, розуміння співвідношення філософії з іншими 

науками (як гуманітарними так і природничими). Особлива увага привертається до 

специфічного місця філософії в системі сучасних наук і до важливої ролі філософії в 

осмисленні й розв’язанні актуальних проблем сьогодення.   

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати загальні уявлення 
про теоретичну і практичну філософію; про специфіку філософських про-
блем у їхньому стосунку до науки, релігії, мистецтва як форм духовного 
життя людства; про засади критичного осмислення філософських концепцій 
та про основні варіанти розв’язання філософських проблем; про сутність й 
типи наукової раціональності; про загальну структуру світогляду та теоре-
тичної і практичної діяльності людини з метою подальшого засвоєння кри-
теріїв для експертних оцінок та способів їх фахового використання у різних 
сферах соціальної практики. 

2. Вміти здійснювати аналітичну роботу; збирати та інтерпретувати наукову 
інформацію, обробляючи основну літературу з практичної та теоретичної 
філософії, ставити загальні цілі і основні завдання філософських дослі-
джень; оперувати основними складовими теоретичної і практичної філосо-
фії у повсякденному житті і загальній соціальній практиці; полемізувати 
стосовно ключових філософських проблем, обираючи обґрунтоване рішен-
ня; визначати загальні риси онтологічних, гносеологічних, антропологічних, 
соціальних, культурних, правових, політичних, мовних та історичних явищ; 
давати загальну оцінку стану і тенденціям розвитку культури, орієнтувати-
ся в її основних практиках;  

3. Володіти елементарними навичками розв’язувати задачі та практичні 
проблеми у процесі навчання; опрацьовувати літературу з теоретичної та 
практичної філософії; обґрунтовувати цілі та напрямки досліджень з філо-
софії, зокрема аналізувати філософські проблеми соціальної практики, про-
гнозувати відповідні тенденції та наслідки її розвитку, розробляти моделі її 
можливого вдосконалення; здійснювати різні види дослідницької роботи 
(анотації, реферати, бібліографії) щодо тематики теоретичної та практичної 
філософії; належним чином представляти результати проведених дослі-
джень; здійснювати комунікацію в професійному середовищі. 

Анотація навчальної дисципліни: дисципліна Філософська пропедевтика нале-
жить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін та викладається у 1 семестрі 
бакалаврату. Ідея курсу – надати студентам систематичне знання про головні влас-
тивості філософії як науки, про специфіку філософських питань і тем та про місце 
філософії у сучасному світі. Особлива увага приділяється тим компетенція, які фор-
мує філософія: аналітичне і критичне мислення, цілісне бачення проблем, постанов-
ка граничних питань, внутрішній розвиток особистості. Окремо розглядається ще 
одна властивість філософського знання: сприяти відкритості, толерантному став-
ленню до інших культур та демократизації суспільства.     

 



 

 

 

 

 

 

Завдання (навчальні цілі) – надати студентам базові знання про фундаментальні по-

няття, методологічні засади (принципи і методи) класичної і сучасної філософії, про спе-
цифіку предмета і метода філософії. Забезпечити формування засадничих знань про 
сучасну філософію та її головні течії та школи, про головні концептуальні схеми су-
часного філософського дискурсу.  

 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 

4. автономність та відповідальність) 
Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумко-

вій оцінці 

з дисцип-

ліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 
основні поняття філософії; пред-
мет, методи, теоретичні основи 
класичної і сучасної філософії;   

Лекція, 

самостійна робота 
Письмова 

контрольна 

робота 

5 

1

1.2 
методологічні засади (принципи і 

методи) сучасної філософії; про-
блематику сучасної філософії та 
уміти критично її  осмислюва-
ти; 

Семінар, 

самостійна робота 
Усна доповідь 5 

1

1.3 
зміст головних філософських 
понять: категорії, концепції, 
аналіз, синтез, критичність, 
граничні питання, дискурс, 
теоретична і практична 
філософія; 

Лекція, 

самостійна робота 
Письмова 

контрольна 

робота 

5 

1

1.4 
сучасні дискусії навколо акту-

альних філософських проблем;  
Самостійна 

робота 
Конспект 

першоджерел 
6 

1

1.5 
новітні напрями філософії; Семінар, 

самостійна робота 
Усна доповідь, 

письмова кон-

трольна робота 

5 



 

 

1

1.6 
сучасний контекст головних 
проблем філософії; 

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді,  

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

14 

 Вміти:    

2

2.1 
формувати й обґрунтовувати 
власну позицію стосовно акту-
альних проблем філософії;  

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

5 

2

2.2 
брати участь в обговоренні ак-
туальних філософських про-
блем;  

Семінар, 

Самостійна робота 
Усні доповіді, 

пояснення до  

конспекту 

першоджерел 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

10 

2

2.3 
демонструвати засвоєння го-
ловних схем аргументації у 
сучасній філософії;  

Семінар, 

Самостійна робота 
презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій, 

письмова кон-

трольна робота 

10 

2

2.4 
здійснювати дослідження нау-
кових джерел, спираючись на 
методологічні засади філософії; 

Семінар, 

Самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

5 

2

2.5 
розуміти специфіку сучасного 
філософського дискурсу, орієн-
туватися в актуальних дискусі-
ях та вміти аналізувати впли-
вові позиції авторитетних су-
часних філософів;  

Семінари, 

Самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, текст 

рекомендацій 

5 

2

2.6 
здійснювати експертну оцінку 
за науковими критеріями;   

Самостійна 

робота 
Текст 

рекомендацій 
5 

 комунікація:    



 

 

3

3.1 
демонструвати здатність до 
вільної комунікації мовою нав-
чання; 

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

текст 

рекомендацій 

2 

3

3.2 
використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-
ресурсів, читання новітньої 
філософської літератури в 
підготовці до семінарських за-
нять та написання самостійних 
робіт; 

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

2 

3

3.3 
презентувати результати про-
ведених крос-культурних 
досліджень та здійсненої 
самостійної роботи у вигляді 
доповідей, повідомлень, есе, 
презентацій, конспектів;  

Семінари Дискусії 2 

3

3.4 
приймати участь у фахо-

вих дискусіях в процесі аудито-
рної роботи; 

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

2 

3

3.5 
вести полеміку стосовно 

наріжних питань філософії в 
умовах аудиторної та поза ау-
диторної роботи на основі во-
лодіння категоріально-
поняттєвим апаратом даної 
дисципліни;  

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

2 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4

4.1 
виконувати комплексні зав-
дання та професійні обов’язки 
дослідника в галузі філософії; 

Самостійна 

робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

5 



 

 

4

4.2 
брати участь у роботі фахових 
аналітичних групах, вирішуючи 
типові і нестандартні задачі із 
всією повнотою відповідально-
сті. 

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

5 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними резуль-

татами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 
 

                                       Результати навчання 

дисципліни  

Програмні результати навчання 

1

.1 

1

.2 

2

.1 

4

.1 

4

.2 

  +    

   +   

   +   

 

7. Структура курсу: курс складається з однієї змістовної частини. Заняття прово-

дяться у вигляді лекцій, семінарів. Завершується дисципліна екзаменом.  

 

8. Схема формування оцінки: 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оці-

нювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комуні-

кація 3.1-3.5); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загаль-

ної оцінки.  

 

b – це кількість балів за виконаний вид роботи; n – це кількість разів для виконання 

(значення b та n залежать від конкретного розподілу годин кредитів на даний курс); ∑ 

- це сума балів за вид роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min b –  48 

(балів) 

Max b – 80  

(балів) 

b ×n ∑ b ×n ∑ 

Семінар Усна відповідь 2 7 14 4 7 28 

Доповнення 1 7 7 2 7 14 

Конспекти першо-

джерел 

Перелік текстів: 

1) Томас Нагель «Что все это 

значит?» 

2) Андрій Баумейстер «Вступ до 

філософських студій» 

2 2 4 4 2 8 

Самостійна індиівду-

альна робота 

Теми на вибір: 

1) Філософія у сучасному світі 

2) Філософія як посередниця 

між дискурсом 

3 2 6 5 2 10 

Екзамен  24 1 24 40 1 40 

 у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання 

відпрацьовуються у письмовій формі. Загальна кількість балів за аудиторну роботу 

складає 30% від семестрової кількості балів  
2 Максимальна кількість балів за конспекти першоджерел не може бути більше, ніж 20% 

від семестрової кількості балів, тобто не більше, ніж 16 білів 
3 Загальна кількість балів за самостійну індивідуальну роботу складає 50% від семестрової 

кількості балів, тобто мін. – 24 бали, максимум – 40 балів 

Підсумкове оцінювання у формі екзамену: підсумкова кількість балів з дисципліни (мак-
симум 100 балів), яка визначається як сума балів за систематичну роботу впродовж семестру. 
Таким чином, підсумкова оцінка складається із суми семестрової кількості балів та підсу-
мкової контрольної роботи (екзамену). 
 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 
балів 

екзамен Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 36 24 60 
Максимум 60  40  100 

 

Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



 

 

 
 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  Самостійна 
робота 

 

1. Філософія в сучасному світі: виклики і перспекти-
ви. 

2 2 1 

2. Філософське запитування як внутрішній мотив 
розвитку людини    

2 2 1 

3. Що таке філософія: наука, мистецтво чи спосіб 
життя?  

2 2 1 

4. Філософія: погляд на світ з позиції цілого  2 2 1 

5. Філософія: вміння ставити граничні питання. Філо-
софія як школа аналітичного і критичного мислен-

ня 

2 2 1 

6. Філософія як школа аналітичного і критичного ми-
слення 

2 2 1 

7. Філософія як посередниця між різними дискурсами  2 2 1 

8. Конспекти першоджерел   4 

9. Самостійна індивідуальна робота   4 

10. Підсумковий екзамен   2 

 ВСЬОГО 14 14 17 

 
 

Загальний обсяг   45 год., в тому числі:  
Лекцій   - 14 год. 
Семінари   -  14 год. 
Самостійна робота  -  17  год. 

 

  



 

 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ: 
 

1. Яке місце філософії в сучасному світі? 
2. Що таке філософія: наука, мистецтво чи спосіб життя? 
3. Чому філософське запитування сприяє розвиткові людини?  
4. Роль філософії у формуванні європейської культури.  
5. Філософія: погляд на світ з позиції цілого.  
6. Філософія: вміння ставити граничні питання. 
7. Філософія: поділ на дисципліни.  
8. Філософія як школа критичного мислення. Що означає мислити критично?  
9. Філософія як інструмент аналізу. Приклади аналітичного мислення.  
10. Філософія як посередниця між різними дискурсами.  
11. Філософія і сучасне освіта.  
12. Чому філософія формує толерантне ставлення до інших культур і сприяє де-

мократизації суспільства?  
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