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Анотація дисципліни.  Навчальна дисципліна “Філософія” у структурно-логічній схемі 

підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є логічним вихідним 

компонентом гуманітарного та соціально-економічного циклу дисциплін, що є теоретико-

методологічною та світоглядною основою для подальшого вивчення та розуміння  предметів 

цього циклу, також дана дисципліна, будучи теоретичним рівнем світогляду, формує загальні 

уявлення про взаємовідносини людина і світ, людина в світі, про її місце і роль в культурі, 

суспільстві та соціумі в цілому; показує взаємозв'язок минулого з сучасним, шляхи 

формування людських знань та підходи й методи до розуміння цих знань. 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність – 051 Економіка 
Освітня програма – Економічна кібернетика 
Загальний обсяг дисципліни –  3 кредити ЄКТС 
Статус дисципліни – обов’язкова 
Інститут  – історичний 
Кафедра – філософії імені проф. В.Г.Скотного 
Курс – 2; семестр – 3; вид підсумкового контролю – екзамен 
Мова навчання – українська. 
Види занять: аудиторні 

Методи навчання: евристичний метод, інтерактивні методи, пояснювально-ілюстративний 

метод, репродуктивний метод, аналітико-синтетичний метод, метод e-learning. 

Форма навчання: денна 

Лінк на дисципліну: посилання на розроблений електронний курс, розміщений у Google Classroom 

чи на іншій платформі (за наявності) 
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2. Викладачі 

Прізвище, імʼя, по батькові 
E-mail: (корпоративна ел. пошта) 
Тел.: контактний телефон (за 

згодою) 

Кандидат філософських наук, доцент 
Бичковяк Олена Вікторівна 

olena.bichkovyak@gmail.com 

(067) 258 97 98 

 
Прізвище, імʼя, по батькові 
E-mail: (корпоративна ел. пошта) 
Тел.: контактний телефон (за 
згодою) 

Вчене звання, науковий ступінь, посада 
 

 

mailto:olena.bichkovyak@gmail.com


 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання (чому це цікаво (потрібно) вивчати) сформувати у студентів уявлень про 

сутність і специфіку філософії, її евристичний потенціал та місце у культурі та пізнанні; 

ознайомити з історичним розвитком філософії, його внутрішньою логікою, із структурою 

філософського знання та дисциплінарним розмаїттям філософії; залучення філософської 

культури мислення у процес формування у студентів інтересу до ”непрактичного” 

(метафізичного) виміру людського життя 

Результати навчання (чому можна навчитися). Сформувати уміння використовувати специфічні 

технології, методи і прийоми навчання, що забезпечують реалізацію освітнього процесу на 

високому професійно-педагогічному рівні; розуміти та аналізувати світоглядні, соціально й 

особистісно значущі проблеми і процеси, які відбуваються в суспільстві; бути критичним до 

власної думки і толерантно-уважним до іншої. 

Компетентності (як можна користуватися набутими знаннями та вміннями). Набуті знання 

вибудовують здатність орієнтуватись в системі загальнолюдських цінностей і цінностей 

світової та української культури; орієнтують на розуміння значення гуманістичних цінностей 

для збереження сучасної цивілізації; сприяють самовихованню, самовдосконаленню, 

відповідальному і творчому підходу в професійній діяльності. 

Пререквізити дисципліни (теоретична база вивчення дисципліни, можуть бути відсутні).  

Постреквізити дисципліни (при вивченні яких дисциплін, при виконанні яких видів 

навчальної роботи будуть використані набуті знання, вміння). Набуті знання при вивченні 

даної дисципліни постають логічним вихідним компонентом гуманітарного та соціально-

економічного циклу дисциплін, що є теоретико-методологічною та світоглядною основою 

для подальшого вивчення та розуміння  предметів цього циклу, а також сприяють у 

підготовці, написанні та захисті випускної кваліфікаційної бакалаврської роботи 

 
 

4. Програма дисципліни 

Зміст основних розділів дисципліни: 

1.Філософія як універсальний тип знань 

2. Філософія Давнього Сходу 

3. Антична філософія 

4. Середньовічна філософія 

5. Філософія доби Відродження та Нового часу 

6. Німецька класична філософія 

7. Філософія ХІХ століття 

8. Філософія ХХ та ХХІ століть 

9. Українська філософська думка 

10. Проблема буття у філософії 

11.Свідомість як філософська проблема 

12. Людина та її буття як предмет філософського осмислення 

13. Проблема пізнання та методу у філософії 

14. Соціальна філософія та філософія історії 

Тематика семінарських занять: 

• Філософія як життєвий феномен. 
• Антична філософія. 
• Середньовічна філософія та філософія доби Відродження. 
• Філософія Нового часу та німецька класична філософія. 



• Філософія ХІХ та ХХ.століття. 

• Українська філософська думка. 

• Проблема буття у філософії та свідомості в історії філософії. 

• Людина та пізнання як проблеми філософського осмислення. 
 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Факультет початкової та мистецької освіти, аудиторія 207. 

6. Інформація про консультації 

Узгодждується після проведення усіх аудиторних занять. 

7. Система оцінювання 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума Екзамен 

 

100 100 
Виступи на семінарських заняттях Контрольна 

робота 

Співбесіда 

40 20 40 

Ваговий коефіцієнт 0,6 0,4 

Кількість балів, що виставляється за семінарське заняття, враховує: усне опитування 

студентів; вміння відповідати на контрольні запитання та здатність знаходити варіанти 

творчого підходу до питань.  

 

8. Питання до екзамену 

1. Особливості та проблематичність становища людини у світі. 

2. Світогляд, його структура. 

3. Історичні типи світогляду: міфологія, релігія, філософія. 

4.  Співвідношення понять «світогляд» і «філософія», функції філософського знання.. 

5. Специфіка східної філософської парадигми. Особливості східного та західного типів 

філософствування. 

6. Основні ідеї та філософські школи Стародавньої Індії. Тлумачення світу і людини 

(філософські системи чарвака, йога, вайшешика). 

7. Особливості ведичної літератури, давньоіндійської філософії та буддизму в контексті 

духовного життя Стародавньої Індії. 

8. Основні філософські школи, ідеї та філософи Стародавнього Китаю. Людина і світ у 

їхніх вченнях. 

9.  Конфуціанство, даосизм – ідеї та особливості. 

10. Загальна характеристика та специфіка античної філософії. Етапи розвитку. 

11. Натурфілософські школи Стародавньої Греції. 

12. Софісти, Сократ, Платон: основні філософські ідеї. 

13. Філософія Аристотеля. 

14. Філософія Стародавнього Риму: стоїцизм, епікуреїзм, скептицизм, неоплатонізм. 

15. Загальна характеристика та особливості Середньовічної філософії. 

16. Апологетика: ідеї та представники. 

17. Період патристики: філософські ідеї Аврелія Августина. 

18. Проблема універсалій періоду ранньої схоластики. 

19. Філософське вчення Томи Аквінського. 

20. Містика як напрям середньовічної філософії. 

21. Поняття «Відродження». Феномен філософії Ренесансу. Ренесансний гуманізм. 

22. Світ і людина (ренесансний антропологізм) у філософських вченнях Лоренцо Валли, 

П’єтро Помпонацці, Миколи Кузанського. 

23. Неоплатонізм та натурфілософія як напрями філософії доби Відродження. 

24. Природничо-наукові засади філософських концепцій Л.да Вінчі, Мікельанджело, 

Коперника, Кеплера, Дж.Бруно, Г.Галілея. 

25. Загальна характеристика філософії Нового часу. Проблема методу. 



26.  Особливості емпіричної філософії Ф.Бекона та раціоналістичної філософії Р.Декарта. 

Вчення про метод. 

27.  Вчення про субстанцію Б.Спінози та Г.Лейбніца.  

28. Теорія пізнання Т.Гобса, Дж.Локка, скептицизм Д.Юма та Дж.Берклі. 

29. Людина та її місце у світі у філософії Блеза паскаля. 

30. Проблема свободи людини і шляхів її соціального звільнення у філософії 

французького Просвітництва 18 ст.: Вольтер, Руссо, Дідро. 

31. Загальна характеристика німецької класичної філософії. 

32. Філософія І.Канта. «Коперніканський поворот» Канта. 

33. Філософські ідеї Фіхте і Шеллінга. 

34.  Філософія Гегеля  і антропологічний матеріалізм Л.Фойєрбаха. 

35.  Особливості та основні риси класичної та некласичної парадигми мислення. 

36.  Ірраціональна філософія А.Шопенгауера. 

37. Передекзистенціальні ідеї філософії С.Кьєркегора. 

38. Ідеї «смерті Бога», надлюдини, переоцінки цінностей, волі до влади у філософії 

Ф.Ніцше та ідеї «філософія життя». 

39.  Сцієнтизм у філософії ХІХ – ХХ ст. : ідеї та представники. 

40. Поняття свідомого і несвідомого  у філософії фрейдизму, неофрейдизму.  

41. Духовна ситуація і розвиток філософії у ХХ-ХХІ ст.. 

42. Загальна характеристика філософії екзистенціалізму. 

43. Релігійний та атеїстичний екзистенціалізм (М.Гайдеггер, Г.Марсель, Ж.-П.Сартр, 

А.Камю та ін..). 

44.  Філософія абсурду А.Камю. 

45. Характеристика напрямів антропологічного спрямування. 

46. Культурологічні та історіософські напрями у філософії ХХ ст.. 

47. Релігійна філософія  (Жільсон, Барт). 

48.  Постмодернізм як світоглядна позиція і філософська концепція: особливості 

становлення та ідеї. 

49. Загальна характеристика особливостей становлення української філософської думки. 

50.  Філософські ідеї та основні філософські джерела часів Київської Русі. 

51. Українське Відродження: поява професійної філософії в Україні. 

52. Києво-Могилянська академія: її значення та вплив на розвиток культуросвітніх 

процесів на теренах України. 

53. Філософія Г.Сковороди. 

54. Філософія ХІХ століття в університетах України. Основні ідеї та громадсько-

політичні рухи. 

55.  Особливості розвитку української філософії. 

56.  Свідомість як філософська проблема: походження свідомості та її структура. 

57. Ідеальний статус буття свідомості. Свідомість і мова. Функції свідомості. 
 

9. Політика дисципліни 

Поточний контроль реалізується у формі оцінювання виступів на семінарських заняттях, 

проведенням контрольної роботи, опитування на співбесіді з лектором.. Контрольна робота 

проводиться в кінці семестру перед співбесідою з лектором. Співбесіда з лектором 

проводиться у кінці семестру за наперед оголошеним розкладом.  

 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси 
 

Основні підручники та посібники 

• Горський В. С. Нариси з історії філософської культури Київської Русі (середина ХІІ – 

середина ХІІІ ст.) / В. Горський. – К. : Наукова думка, 1993. – 164 с. 

• Петрушенко В. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів освіти І – ІV рівнів акредитації / В. Петрушенко. – К. : Каравела; Львів : 

Новий світ–2000, 2001. – 409 с. 



• Скотний В. Г. Філософія: історичний та систематичний курс / В. Скотний. — К. : Знання 

України, 2005.  

• Татаркевич В. Історія філософії. Т.1 / В.Татаркевич. – Львів : Свічадо, 1997. – 456 с. 

• Татаркевич Вл. Історія філософії. Т.2. Філософія Нового часу до 1830 року / В. Татаркевич. – 

Львів : Свічадо, 1999. – 352 с. 

• Татаркевич Вл. Історія філософії. Т.3 / В. Татаркевич. – Львів : Свічадо, 1999. –  568 с. 

 
Додаткова література 

• Адо Пьер. Что такое античная философия? / Пьер Адо ; [пер. с франц. В. П. Гайдамак]. – М. : 

Издательство гуманитарной литературы. 1999. – 320 с.  

• Асмус В. Ф. Античная философия. Учеб. особие. Изд. 2-е, доп. / В. Асмус – М. : Высшая 

школа, 1976. – 544 с. 

• Ахутин А. В. Античные начала философии / А. В. Ахутин. – СПб. : Наука, 2007. – 784 с. – 

(Слово о сущем). 

• Бибихин В. В. Узнай себя / В. В. Бибихин. – СПб. : Наука, 1998. – 577 с. – (Слово о сущем).  

• Бибихин В. В. Философия и религия / В. В. Бибихин // Вопросы философии. – 1992. – №7. – С. 

34–44. 

• Богомолов А.С. Античная философия / А. Богомолов. – М. : Изд-во МГУ, 1989. – 324 с. 

• Больнов О. Ф. Философия экзистенциализма : Философия существования / О. Ф. Больнов; 

[пер. с нем. С. Э. Никулин]. ― СПб. : Лань, 1999. – 222 с. – (Мир философии).  

• Ваттимо Дж. После христианства / Джанни Ваттимо; [пер. с итал.: Дм. В. Новиков]. – М. : Три 

квадрата, 2007. – 160 с. 

• Гірц К. Інтерпретація культур: Вибрані есе / К. Гірц ; [пер. з англ. Н. Комарової]. – К. : Дух-і-

Літера, 2001. – 542 с. 
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