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Доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії НТУ «ХПІ». Досвід роботи – педагогічний: понад 25 років, у 

Вищій школі – 18 років. Авторка понад 134 наукових праць, серед яких є й 4 підручника та учбових посібника,1 монографія, 3 

колективні монографії (дві з яких за кордоном) за актуальними питаннями з філософії, філософії науки та філософії екології. 

Розробила курс дистанційного навчання «Філософські питання екології», три курси для аспірантів: «Екологічна футурологія», 

«Етнофілософія та культурні стереотипи», «Ідентичність та духовна ідентифікація». Виступала другим опонентом на 4 захистах 

кандидатських дисертацій з філософії, лектор по дисциплінам «Філософія», «Філософські питання екології», «Екологічна 

футурологія», «Етнофілософія та культурні стереотипи», «Ідентичність та духовна ідентифікація». 

Загальна інформація про курс 

Анотація 

Філософія є базовою дисципліною за допомогою якої формується світогляд та наукова картина світу студентів, оскільки з вивчення основ філософії 

починається розуміння процесів, за допомогою яких відбувається накопичення та відкриття знання взагалі. Вивчення предмету базується на знанні, яке 

отримане на першому році навчання у університеті. Загалом, ці знання складають наукові та методологічні основи того світогляду та наукової картини світу, 

формування якого й має за основну мету викладення та дослідження філософії. 

Основними завданнями філософії таким чином у першу чергу є: 

1. Забезпечення завдяки філософським методам  вмінню не тільки отримувати інформацію, але й навчання навичкам критичного оцінювання отриманої 

інформації та аналізу оточуючої дійсності. 

2. Ознайомлення студентів з працями та творчим внеском закордонних та вітчизняних науковців у розвиток людської культури та цивілізації в цілому. 

3. Оволодіння системністю філософського мислення та філософським знанням в цілому, яке постає методологічною основою задля аналізу природних. 

Технічних та гуманітарних питань. 



4. Формування у майбутніх фахівців високих професійних, моральних та моральнісних якостей, які базуються на знанні загальнолюдських цінностей, 

виховання почуття відповідальності за майбутнє України та світу у цілому. Для іноземців відповідно почуття поваги до України, шани до своєї батьківщини та 

світу у цілому. 

Цілі курсу 

Метою слугує повне формування та закріплення у студентів певної низки вмінь та навичок, задля чого закладено низку кінцевих цілей навчання. Насамперед, 

студенти мусять: 

Знати основні закони та принципи і категорії філософії. Особливості їх проявлення у суспільному та економічному життю; 

Мати відповідне знання та уявлення стосовно досягнень світової та української думки та особливостей її еволюціонування, умови та специфіку формування 

історико –філософської парадигми; 

Уявляти відповідне місце історії філософії у системі гуманітарних знань; 

Знати відповідні конкретно-історичні етапи і особливості світової та вітчизняної філософії; 

Уявляти зв'язок поміж розвитком суспільної стратегії філософської думки та розвитком суспільно-економічних відносин та технологій. 

Вміти: аргументувати власну світоглядну та суспільну позицію; 

Самостійно аналізувати факти, явища та процеси у системі відносин «людина-світ» у їх діалектичному взаємозв’язку з урахуванням групи тенденцій, наразі і 

технічного порядку, які відбуваються у сучасному світі; 

Володіти методологією наукового пізнання; 

Вести діалог при обговоренні теоретичних, практичних питань, тощо; 

Виконувати творчий пошук усвідомлюючи при цьому специфіку філософських систем у контексті головних тенденцій розвитку сучасної філософії та історії 

філософії; 

Досліджувати першоджерела і вміти аналізувати їх задля вміння знаходити та застосовувати висновки філософів минулого і для сьогодення, якщо така 

потреба існуватиме; 

Бути ознайомленим: з новітніми технологіями у царині філософії та національній і загальнолюдській цивілізаціях і культурі; 

Бути поінформованим з сутністю та закономірностями й тенденціями розвитку сучасної цивілізації; 

Бути знайомим з досягненнями філософії техніки та тенденціями розвитку різноманітних типів технічних систем та особливостями сучасного етапу науково-

технічного прогресу 

Формат  
Лекції, практичнізаняття, консультації. Підсумковий контроль – іспит. 

Семестр 
3 

Обсяг (кредити) / Тип 

курсу 

3 / 

Обов’язковий 
Лекції (години) 16 

Практичні 

заняття (години) 
16 

Самостійна робота 

(години) 
58 

Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми, що характеризуються комплексністю та

застосування теорій та методів проведення моніторингу, запобігання виникненню аварій, надзвичайних ситуацій, нещасним випадкам (на в

ЗК 1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного

громадянина в Україні. 

ЗК 2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку



ЗК 3 Здатність до абстрактногомислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4 Здатністьспілкуватисядержавноюмовою як усно, так і письмово. 

ЗК 5 Здатністьспілкуватисяіноземноюмовою. 

ЗК 6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізуінформації з різнихджерел. 

ЗК 7 Навичкиміжособистісноївзаємодії. 

ЗК 8 Здатністьпрацювати як вкоманді, так і автономно. 

ЗК 10 Прагнення до збереженнянавколишньогосередовища. 

ФК 1 Усвідомленняфункційдержави, форм реалізаціїцихфункцій, правових основ цивільногозахисту, охоронипраці; дотриманняосновнихп

ФК 2 Здатністьоперуватитермінами та визначеннями понять у сферіцивільногозахисту, охоронипраці; основнимиполо

впровадженнязаходівщодозапобігання, ліквідуваннянадзвичайнихситуацій. 

ФК 6 Здатність до оцінюванняризиківвиникнення та впливунадзвичайнихситуаційнаоб’єктахсуб’єктагосподарювання та ризиків у сферібез

ФК 7 Здатністьобґрунтованообирати та застосовуватиметодивизначення та контролю фактичнихрівнів негативного впливувражаючихчинн

ФК 8 Здатність до аналізу йоцінюванняпотенційноїнебезпекиоб’єктів, технологічнихпроцесів та виробничогоустатковання для людини й н

 





Результати навчання: 

 
ПРН 1 Аналізувати питання історії, факти, проблеми та тенденції 

розвитку культури України в їх діалектичному взаємозв’язку. 

ПРН 2 Володіти культурою мислення, технологією освоєння 

соціального досвіду на рівні, необхідному для професійної діяльності. 

ПРН 3 Аналізувати суспільні явища й процеси на рівні, необхідному для 

професійної діяльності, знати нормативно-правові засади забезпечення 

цивільного захисту, охорони праці, питання нормативного регулювання 

забезпечення заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки 

об’єктів і територій. 

ПРН 4 Застосовувати отримані знання правових основ цивільного 

захисту, охорони праці у практичній діяльності 

 

Теми що розглядаютьсяна лекціях. 

 

Тема №1Особливості філософського знання та проблема його 

виникнення. 

Тема №2. Класичний та елліністичний періоди давньогрецької філософії. 

Тема №3.Філософія Середньовіччя та епохи Відродження. 

Тема №4.Західноєвропейська та вітчизняна філософія Нового часу XVII-

XVIII ст. 

Тема №5. Класична німецька філософія. 

Тема №6. Некласична філософія XIX – поч. XX ст. 

Тема №7. Сучасна західноєвропейська та українська філософія (4 год.). 

 

Теми що розглядаються на практичних заняттях 

Тема № 1 Особливості філософського знання та проблема його 

виникнення. 

Тема №2 Класичний та елліністичний періоди давньогрецької філософії. 

Тема №3 Філософія Середньовіччя та епохи Відродження. 



Тема №4.Західноєвропейська та вітчизняна філософія Нового часу XVII-

XVIII ст. 

Тема №5. Класична німецька філософія. 

Тема №6. Некласична філософія XIX – поч. XX ст. 

Тема №7. Сучасна західноєвропейська та українська філософія (4 год). 

 

Форма та методи навчання: 

Лекції – викладення теоретичного матеріалу лектором згідно навчальної 

програми і розподілу годин поміж темами. Використовуються різні 

інтерактивні форми активізації аудиторії та відеопрезентації вербальної 

інформації. Лектор має власний конспект, що відображає основний зміст 

теми, студенти занотовують нову інформацію у власні конспекти. 

Практичні заняття – проводяться у формі семінарських занять або 

практикуму. Для семінарських занять студенти опрацьовують лекційний 

матеріал, готують виступи з використанням навчальної і наукової літератури, 

виступають з рефератами та есе. Лектор оцінює активність студентів 

впродовж семінару за прийнятою шкалою оцінок в балах. Практикум 

передбачає виконання у присутності викладача самостійного завдання, 

розв’язання задачі або написання есе та обговорення обраних алгоритмів та 

отриманих результатів. Практична робота оцінюється викладачем. 

Семінарські заняття і практикуми можуть бути побудовані у формі ділової 

гри або дискусії. 

Написання реферату – вид самостійної роботи, що виконується студентом 

поза аудиторними годинами. Студент вільно обирає тематику з числа тем, які 

пропонуються планами семінарських занять, або узгоджує з викладачем 

ініціативну тематику. Наступним кроком студент здійснює бібліографічний 

пошук, використовуючи бібліотечні фонди або інтернет-ресурси. Також 

складає план реферату або ставить питання, на які треба отримати 

аргументовану відповідь. Опанувавши джерела за темою (не менше трьох), 

студент реферує зміст наукових джерел таким чином, аби розкрити зміст 

питань або дати відповідь на поставлені питання. Обсяг реферату – до 10 



стандартних сторінок, набраних на комп’ютері або написаних власноруч. 

Реферат оформлюється згідно існуючому в університеті стандарту. Реферат 

зачитується або його основний зміст доповідається у вільній формі на 

семінарському занятті, і студент отримує оцінку від викладача. 

Індивідуальне завдання – вид самостійної роботи поза аудиторними 

годинами, коли студент, використовуючи лекційний матеріал та додаткові 

джерела знань, розробляє тему, практичного спрямування. Це може бути 

розробка певної методики, створення програми соціологічного дослідження 

або розробка інструментарію. 

 

Методи контролю (надається опис методів контролю) 

1.Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі екзамену 

або шляхом накопичення балів за поточним контролем по змістовним 

модулям. 

Екзамен – письмова або усна відповідь на питання, що містяться в 

екзаменаційному білеті. Питання екзаменаційних білетів можуть доводитися 

до студентів заздалегідь. Екзаменаційні білети готує лектор, вони 

затверджуються на засіданні кафедри і підписуються завідувачем кафедри. 

Екзаменатора призначає завідувач кафедри. Він має оцінити якість відповіді 

студента за прийнятою шкалою академічних оцінок. 

 

Контрольні питання з курсу до екзамену. 

1. Предмет філософії,специфіка філософського знання, основні функції 

філософії. 

2. Світогляд та його різновиди. 

3. Історичні передумови виникнення філософії. 

4. Становлення Античної філософії та перші філософські школи. 

5. Філософія Сократа, сократівська критика філософії софістів. 

6.  Сутність філософії Платона і його вчення про ідеї. 

7.  Філософія Аристотеля та проблема пізнання світу. 

8.  Елліністична філософія: кінізм, стоїцизм, епікуреїзм, скептицизм. 



9. Особливості та загальні принципи середньовічної філософії.  

10. Основніідеї апологетики та патристики. 

11. Схоластика, їїспецифіка та періодирозвитку. 

12. Реалізм, номіналізм, концептуалізм як головнітечіїсхоластичної думки, 

їхзначення для розвиткураціоналістичногоуявлення про світ. 

13. Розвитокфілософської думки в УкраїнідобиКиївськоїРусі. 

14. Загальна характеристика філософської думки добиВідродження. 

15. Гуманізм і проблема цілісної людської індивідуальності у філософії 

доби Відродження. Антропоцентризм. 

16. Натурфілософські досягнення філософії Відродження.  

17. Формування наукової картини світу та наукові революції 16-17 ст. 

18. Становлення та розвиток філософії емпіризму.  

19. Раціоналізм: основні ідеї та представники. 

20. Філософські погляди доби Просвітництва. 

21. Сутність філософських поглядів французьких матеріалістів. Теорія 

пізнання. Атеїзм. 

22. Філософська думка українського Відродження та Просвітництва XV-

XVIIІ століть. 

23. Філософська система Г. Сковороди. 

24. Феномен критичної філософії в процесі розвитку філософської думки. 

І. Кант і умови можливості пізнання. 

25. Г.В.Ф. Гегель і його філософська система та метод. 

26. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха. 

27. Філософія марксизму: діалектичний матеріалізм, формаційна концепція 

розвитку суспільства. 

28. Криза раціональності і проблема наукового методу (позитивізм, 

емпіріокритицизм). 

29. Основні ідеї університетської філософської думки України ХІХ ст. 

30. Філософія Ф. Ніцше та її вплив на філософію ХХ століття. 

31.Філософія науки ХХ ст.: неопозитивізм, постпозитивізм. 

32.Основні ідеї філософської антропології ХХ століття. 



33.Цивілізаційна концепція розвитку суспільства (О. Шпенглер, О. 

Тоффлер, Н. Данілевський, Н. Гумильов). 

34.Ідея феноменології та становлення феноменологічного методу в працях 

Е.Гусерля. 

35. Філософія екзистенціалізму, основні поняття: свобода, сутність, 

існування.  

36.Проблема знання і мови в філософії ХХ сторіччя. Лінгвістичний 

поворот у філософії. 

37.Герменевтика як філософська течія, основні принципи та 

представники. 

38.Зародження та розвиток структуралізму (К. Леві-Строс, М. Фуко, 

Ж. Лакан, ін.), його вплив на сучасну науку та філософію. 

39. Поняття «постмодерну» в сучасній філософії. 

40. Основні ідеї постструктуралізму (Р. Барт, Ж. Дельоз, Ф. Гваттари, 

Ж. Деррида, ін.). 

41. Становлення концепції постіндустріалізму та ідея інформаційного 

суспільства (Д. Белл, Р. Арон, М. Кастельс и др.). 

42. Сучасна українська філософія. 

 

2.Поточний контроль проводиться за результатами роботи студентів на 

семінарських заняттях, методом оцінювання контрольних робіт, шляхом 

оцінювання рефератів, індивідуальних завдань, ведення конспектів 

лекцій. 

 

Контроль на семінарських заняттях – оцінювання виступів студентів, 

відповідей на питання поставлені викладачем, оцінювання внеску окремих 

студентів у групову роботу, наприклад, активність в діловій грі. 

Контрольна робота – вид поточного контролю знань студентів, який має на 

меті виявити рівень знань студентів та практичні навички, що отримані за 

пройденим матеріалом. Дата проведення контрольної роботи доводиться до 

студентів і призначається по завершенню вивчення одного або кількох 



змістових модулів. Питання або практичні завдання готує викладач, що веде 

практичні заняття, вони узгоджуються з лекційними питаннями і тематикою 

семінарських занять. Завдання можуть передбачати творчу роботу, відповідь 

на проблемне питання тощо. Контрольна робота виконується у письмовій 

формі в присутності викладача, оцінюється за прийнятою шкалою і оцінка 

може використовувати викладачем для підрахунку кумулятивного балу за 

підсумками вивчення дисципліни. 

Перевірка лекційного конспекту – проводиться в рамках практичного 

заняття, присутність на лекції і ведення конспекту може оцінюватися в балах 

та враховуватися у кумулятивній оцінці. 

Індивідуальні завдання, реферати, есе – оцінюються викладачем або за 

результатами доповіді на практичному занятті або окремо за наданим 

текстом. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується 

індивідуально для кожної дисципліни з урахуванням особливостей та 

структури курсу. Поточна сума балів, що може накопичити студент за 

семестр може досягати, як максимального балу так і меншого з виділенням 

балів на іспит чи залік. 

В таблиці 1 та 2 наведений приклад тих пунктів, за якими студент 

накопичує бали. Ці пункти можуть відрізнятися та розглядаються 

індивідуально для конкретної дисципліни. 

 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

 

Контрольні 

роботи 

Практичні 

роботи 

КР 

(КП) 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Іспит Сума 

20 - - - 40 20 20 100 

 

** На іспит потрібно обов’язково виділити бали (кількість балів 

індивідуально для кожної дисципліни на розсуд викладача) 

 



Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів.  

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 

проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, 

що навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 

кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 

компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 

відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 

можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні 

знання, розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 

особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату 

навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань 

та вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 

рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 

протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 

викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 

діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 

рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 

(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з 

виставленням державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, 

„задовільно” чи „незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 

 

Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 
Критерії оцінювання Рейтингова 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національн

а оцінка 
позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

90-100 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

Відмінно 

 

- Глибоке знання 

навчального матеріалу 

модуля, що містяться в 

основних і додаткових 

літературних джерелах; 

- вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, в 

їхньому взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити 

теоретичні розрахунки; 

- відповіді на запитання 

чіткі, лаконічні, логічно 

послідовні; 

- вміння  вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

можуть  містити 

незначні 

неточності 



 

 

 

82-89 

 

 

 

В 

 

 

 

Добре 

 

- Глибокий рівень знань 

в обсязі обов’язкового 

матеріалу, що 

передбачений модулем; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 

на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

містять певні 

неточності; 

 

 

 

 

75-81 

 

 

 

С 

 

 

 

Добре 

 

- Міцні знання матеріалу, 

що вивчається, та його 

практичного 

застосування; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 

на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

- невміння 

використовувати 

теоретичні 

знання для 

вирішення 

складних 

практичних 

задач. 

 

 

 

 

64-74 

 

 

 

Д 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу, 

що вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння вирішувати 

прості практичні 

задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

аналізувати 

викладений матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

- невміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

 

 

 

 

 

60-63  

 

 

 

 

 

 Е 

 

 

 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу 

модуля, 

- вміння вирішувати 

найпростіші 

практичні задачі. 

Незнання окремих 

(непринципових) 

питань з матеріалу 

модуля; 

- невміння послідовно 

і аргументовано 

висловлювати думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні положення 

при розвязанні 

практичних задач 



 

 

 

 

 

35-59 

 

 

 

 

 

FХ 

 (потрібне 

додаткове 

вивчення) 

 

 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

Додаткове 

вивчення матеріалу 

модуля може бути 

виконане в терміни, 

що передбачені 

навчальним 

планом. 

Незнання основних 

фундаментальних 

положень навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати прості 

практичні задачі. 

 

 

 

1-34 

 

 

 

F 

 (потрібне 

повторне 

вивчення) 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

 

 

 

 

 

- 

- Повна відсутність 

знань значної частини 

навчального матеріалу 

модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 

запитання; 

-незнання основних 

фундаментальних 

положень; 

- невміння 

орієнтуватися під час 

розв’язання  простих 

практичних задач 
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