
Філософія.
Тип дисципліни:
обов’язкова.
Семестр:
другий.
Обсяг дисципліни: ,
загальна кількість годин -  90 (кредитів ЄКТС -  3), аудиторы години: лекції -  32, практичні -  
16.
Лектори:
кандидат філософських наук, доцент Янко Ж.В.
Результати навчання:

-  здатність критично, свобідно, творчо і правильно мислити;
-  здатність до самопізнання;
-  наблизившись до рівня філософського мислення, втілювати в освітньо-педагогічний 

процес основних принципів належного педагогічного мислення;
-  вміти характеризувати філософію як культуру осмислення світоглядних проблем;
-  вміти розпредмечувати тематично-світоглядне поле філософії;
-  здатнісьосвоювати класичні філософські тексти, виокремлювати основні смислові 

блоки, виділяти основні думки, творчо й змістовно конспектувати ці тексти та 
артикулювати власні міркування.

Спосіб навчання: 
аудиторне.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:
Окреслюючи міждисциплінарні зв’язки та структурно-лоіїчну схему місця дисципліни в ОПП 
підготовки фахівців зазначимо, що програма курсу побудована із врахуванням того, що 
вивчення філософії є основопокладаючою підставою для наступних навчальних дисциплін. 
Зміст навчальноїдисципліни:
Філософія, її походження, проблематика та функції.. Філософія Стародавнього Сходу. 
Антична філософія.Західноєвропейська філософія середньовіччя.Філософія Відродження. 
Філософія Нового часу. Німецька класична філософія. Історико-філософський процес у 
Європі 19 -  поч. 20, ст. Зарубіжна філософія 20 ст.Історія української філософії.Проблема 
буття у філософії.Людина як предмет філософського осмислення.Свідомість як філософська 
проблема.Проблема пізнання у філософії.Філософія культури.
Рекомендована література:

1. Горський В. Історія української філософії. Курс лекцій. -  К. : Наукова думка, 1996. -  
323 с.

2. Петрушенко В. Філософія: Курс лекцій. -  К.: “Каравела”; Львів: “Новий світ -  2000”, 
2001.-448 с.

3. Скотний В. Філософія: історичний і систематичний курс: Підручник. -  К.: Знання 
України, 2005. -  575 с.

4. Ткаченко О.А., Бодак В.А. Філософія. Методичні матеріали для семінарських занять та 
самостійної роботи студентів -  Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. 
Івана Франка, 2010. -  97 с.

5. Філософія. Хрестоматія. / укладач Ткаченко Олександр Анатолійович. Дрогобич: 
Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011, -  536 с.

6. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / ред.. і укл. Л. В. 
Губерський -  К . : Знання, 2009. -621с.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, читання першоджерел і 
комментуючої літератури, самостійна робота.
Методи і критерії оцінюзання: поточний контроль: виступи з доповідями, участь у 
дискусіях, виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань. 100-бальна шкала 
оцінювання
Підсумковий контроль: екзамен.
Мова навчання: українська.
Кафедра:Філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного.


