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ВСТУП
1. Мета дисципліни – ознайомити з класичними та сучасними поняттями теоретичної і
практичної філософії; проілюструвати історичний розвиток філософських концепційу зв’язку
з поступом європейської науки; сприятирозвитку дослідницької настанови у студентів.
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають бути ознайомлені з основними
елементами наступних шкільних дисциплін: «Людина і Світ», «Етика», «Історія»,
«Суспільствознавство».
2. Вмітизбирати та упорядковувати матеріал, орієнтуватися у першоджерелах та
коментаторській літературі, підтримувати дискусію, використовуючи аргументативну
практику, розкривати зв’язки між філософськими концепціями та розрізняти традиції,
вміти пояснювати та влучно використовувати сучасну філософсько-наукову лексику.
3. Володітиелементарними навичками наукового пізнання, що включає критичну обробку
здобутої інформації, аналітичну роботу з досліджуваним матеріалом, зокрема текстом та
елементи дискурсивного мислення.
4. Анотація навчальної дисциплінидисципліна «Філософія» належить до переліку
дисциплін вибору ВНЗ та викладається у 3 семестрі бакалаврата при підготовці за галуззю
знань «Інформаційні технології». Навчальна дисципліна знайомить студентів із основними
поняттями філософії (від доби Античності до ХХІ ст.), демонструє зв'язок між класичною та
постмодерною філософією, використовуючи історичний та аналітичний підходи.
5. Завдання (навчальні цілі) – надати цілісну картину історико-філософського процесу.
Загальний курс «Філософії» включає елементи логіки, риторики, етики, естетики, що
дозволяє студенту навчитися самостійно формувати та висловлювати свою думку, працювати
з великими масивами інформації, відбираючи необхідне, що може стати в пригоді у
подальших наукових дослідженнях.
6.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.
Методи викладання Методи
автономність та відповідальність)
і навчання
оцінювання
Результат навчання
Код
Знати:
1.1

визначення
предмета

поняття

філософії,

її

Лекція,
семінар

1.2

Методи, які використовує філософія

Різні підходи до вивчення філософії

Лекція,
семінар

Основні історичні епохи
філософського знання

Лекція,
семінар

1.3

1.4

Семінар,
лекція

розвитку

Відсоток у
підсумковій
оцінці
з
дисципліни

колоквіум,
філософський
словник,
екзаменаційна
робота
колоквіум,
екзаменаційна
робота

5

колоквіум,
екзаменаційна
робота
колоквіум,
історикофілософська
пряма,

5

3

6

3

1.5

Головні
словника

поняття

1.6

Зв’язки
між
концепціями

екзаменаційна
робота
колоквіум,
філософський
словник,
екзаменаційна
робота
колоквіум,
екзаменаційна
робота

філософського

Семінар,
лекція

10

філософськими

Семінар
лекція

Семінар

Усна відповідь

5

Семінар

Усна відповідь

5

Семінар

Порівнювати
різні
концепції та позиції

філософські

Семінар

2.4

Готувати власні історико-філософські
прямі
та
словники
на
основі
селективної роботи з матеріалом

Семінар

Креативно та творчо представляти різні
форми
самостійних
робіт,
використовуючи сучасні презентативні
технології

Семінар

Усна відповідь,
колоквіум
Усна відповідь,
Історикофілософська
пряма,
колоквіум
Усна відповідь,
Філософський
словник,
колоквіум
Усна відповідь,
колоквіум

5

2.3

Здійснювати аналітичну роботу над
філософським текстом
Брати
участь
в
обговоренні
філософських тем
Критично
опрацьовувати
запропонований матеріал

Семінари

Усні доповіді,

3

Презентувати свою підготовку до
семінарського заняття в усній формі
Брати
участь
в
обговоренні,
полеміці, дотримуючись загальної
культури діалогу
автономність
та
відповідальність:

Семінари

Усна відповідь

5

Семінари

Дискусії

5

Використовувати знання іноземних мов
для
проведення
самостійних
досліджень
Самостійно виконувати всі види
запропонованих
робіт,
правильно
оформлюючи цитати та посилання на
джерела
Нести відповідальність за власне
авторство здійснених досліджень та
виконаних завдань

Семінари

Підготовка
до
семінарських
занять
Усна відповідь,
філософський
словник

5

Усна відповідь,
Філософський
словник,
історикофілософська

3

5

Вміти:
2.1
2.2

2.5

2.6

комунікація:
Вміти працювати в групі

7

15

5

3.1
3.2
3.3

4.1
4.2

4.3

Семінари,
колоквіум

Семінари,
колоквіум

3

4

пряма

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)
Результати навчання дисципліни
Програмні результати навчання
.1
.2
.1
.1
.2

7.Структура курсу: Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарів, з використання
інтерактивних методів навчання. Завершується дисципліна екзаменом.
Загальний курс філософії, який складається із 7-ми лекцій та 12-ти семінарський занять, на тлі
розгляду історико-філософського процесу аналізує основні питання та проблеми онтології,
теорії пізнання, етики, естетики, логіки. Особливу увагу приділено філософії науки, філософії
свідомості та проблемам тлумачення текстів.
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 оцінювання практичної
підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та
відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.
Критерії оцінювання:
1. Усна відповідь:
3 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого
завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу
2 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває
зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються
несуттєві неточності
1 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у
відповіді
2. Доповнення / дискусія:
2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення
теми,
1 бали – доповнення змістовне
0,5 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію
3. Самостійна робота, підсумкова письмова робота (Філософський словник, колоквіум):
15-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого
завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та
додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість
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проведеного дослідження / письмової роботи
8-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває
зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє
самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової роботи.
Допускаються несуттєві неточності
6-5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини
знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну
навчальну літературу, робота містить суттєві неточності
4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в
роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань
6. Білет складається з 3-х питань: 2-ва теоретичні і 3-тє аналіз фрагменту філософського
тесту:
Оцінювання теоретичних питань (кожне по 10 балів):
10-8 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого
завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та
додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість
проведеного дослідження / письмової роботи.
7-5 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває
зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє
самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової роботи.
Допускаються несуттєві неточності.
4-3 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини
знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну
навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.
2-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в
роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.
Оцінювання практичного завдання (20 балів):
20-17 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого
завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та
додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість
проведеного дослідження / письмової роботи.
16-10 балів студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває
зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє
самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової роботи.
Допускаються несуттєві неточності.
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9-5 балів в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань,
самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну
літературу, робота містить суттєві неточності.
4-0 балів не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в
роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння
матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт
Оцінювання за формами контролю:
Види робіт

Семестрова кількість балів
Min – 36 бали
Max – 60 балів
«1» х 12 = 12
«3» х 12 = 36
«0,5» х 12 = 6
«2» х 12 = 24

Усна відповідь1
Доповнення, участь в
дискусіях
Самостійна
індивідуальна робота

Формування
словника «6» х 1 = 6
«9» х 1 = 9
філософських понять під час
аналітичної
роботи
над
фрагментами
текстівпершоджерел.
Підсумкова робота
Форма:
колоквіум
–
усне «12» х 1 = 12
«15» х 1 = 15
опитування на основі укладеного
словника
першоджерел
та
створеного конспекту «Історикофілософська пряма»
1
у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання
відпрацьовуються у письмово-усній. Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає 30% від
семестрової кількості балів

Підсумкове оцінювання у формі екзамену:екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій
формі. Білет складається з 3-х питань.
При простому розрахунку отримуємо:
Семестрова кількість балів
Мінімум
Максимум

36

екзамен

Підсумкова оцінка
60
100

24
60

40

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 балів. Для допуску до
екзамену студент має здати всі форми самостійної роботи та пройти колоквіум .
Екзаменаційнаоцінка не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за
курс.
Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail
Незадовільно
з обов’язковим повторним вивченням
дисципліни / Fail

90-100
75-89
60-74
35-59
0-34
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Зараховано /Passed
Не зараховано / Fail

60-100
0-59
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Кількість годин

№
п/п

1
2
3
4
5

6

Назва лекції

Лекції

Семінари

Частина 1. Методологія крос-культурних досліджень
Тема 1. Вступ до філософії: історія філософії, основні
2
філософські дисципліни.
Тема 2. Антична філософія: метафізика та теорія пізнання
досократичного та класичного етапу
Тема 3.Філософія Середніх віків. Формування першої системи
освіти, онтологія та логіка.
Тема 4. Новочасова філософія: поява класичного етапу
розвитку науки.
Тема 5. Німецька класична філософія: експериментальнотрансцендентальний метод.

Тема 6.
Філософія ХІХ ст.: основні школи
Варіативність напрямів сучасної філософії. Постмодерний
дискурс в філософії та науці.

Самостійна
робота

2

5

2

4

5

2

4

5

4

5

2

4

5

4

4

5

Самостійна робота (підготовка словника та історикофілософськоїпрямої)
Підсумкова робота (колоквіум)

51
2

ВСЬОГО

12

24

81

Загальний обсяг 117год., в тому числі:
Лекцій
– 12 год.
Семінари
– 24 год.
Самостійна робота
- 81год.
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