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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Філософія» 

 
І. Основна мета дисципліни  Ознайомлення студентів з історико-філософськими аспектами формування і розвитку філософської думки й 

формування у них цілісного концептуального бачення картини світу, формування стійкої життєвої позиції, 

забезпечення гармонійного розвитку особистості майбутнього педагога 

ІІ. Місце навчальної 

дисципліни в програмі 

підготовки фахівців 

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

OK4 

цикл загальної підготовки 

IІІ. Програмні результати 

навчання 

 

ПР2 Володіти основними знаннями загальних та психолого-педагогічних дисциплін та застосовувати їх у професійній діяльності у галузі 

позашкільної освіти. 

ПР8. Вміти працювати з навчальними, науково-методичними та інформаційними джерелами, обробляти та застосовувати їх в освітній діяльності. 

ПР11.Вміти брати участь в обговореннях, презентаціях, дискусіях на різних рівнях. 

ІV. Короткий зміст дисципліни  

 

Змістовий модуль І. Історія філософії 

Тема 1.1.  Вступ до філософії. Історичні витоки філософування 

Тема 1.2. Історія західної філософії: премодерн 

Тема 1.3. Історія західної філософії: модерн 

Тема 1.4. Історія західної філософії: постмодерн 

Тема 1.5. Укрaїнськa філософія  

  

Змістовий модуль ІІ. Теоретична та практична філософія 

Тема 2.1. Проблематика буття (Онтологія, метафізика) 

Тема 2.2. Проблематика знання (гносеологія, епістемологія, філософія й 

методологія науки)  

Тема 2.3. Проблематика природи (натурфілософія, філософія екології) 

Тема 2.4. Проблематика людини і суспільства (філософська антропологія, 

соціальна філософія, філософія історії, філософія політики) 

Тема 2.5. Філософія історії, психології, техніки   

V. Назва кафедри та 

викладацький склад, який 

буде забезпечувати 

викладання дисципліни  

 

Кафедра філософії історико-філософського факультету НПУ імені М.П. Драгоманова 

старший викладач Шушкевич Євгеній Миколайович, кандидат філософських наук 

VI. Обсяги навчального 

навантаження та терміни 

викладання дисципліни  

 

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: лекційних – 18 год., семінарських – 16 год., самостійної роботи – 56 год. 

Дисципліна викладається у ІV семестрі. 

VII. Основні інформаційні 

джерела для вивчення 

дисципліни 

 

1.Баумейстер А. Вступ до філософських студій, або Інтелектуальні подорожі до країни філософії: наук. посіб. К.: Інститут обдарованої дитини НАПН 

України, 2017. 238 с. 

2.Волинка Г.І. Історія філософії: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Каравела, 2017. 479 с. 

3.Філософія. Природa, проблемaтикa, клaсичні розділи: Нaвч. Посібн. / В.П. Aндрущенко, Г.І.Волинкa, Н.Г.Мозговa тa ін. Зa ред.Г. І. Волинки. К.: 

Кaрaвелa, 2009. 358 с. 

4.Електронна бібліотека «psylib» (психологія, філософія, релігія, культурологія, методологія та ін.). Режим доступу: 

http://psylib.org.ua/books/index.htm 

VIІI. Система оцінювання  

 

Поточний контроль: оцінювання на семінарських заняттях, виконання індивідуальних завдань, модульний контроль.  

Підсумковий контроль: екзамен у ІV семестрі 

 


