
Силабус навчальної дисципліни
«Філософія»

№ Назва поля Детальний контент, коментарі
1. Назва факультету Для всіх факультетів
2. Рівень вищої освіти Бакалаврський
3. Код і назва спеціальності Всі спеціальності
4. Тип і назва освітньої 

програми
ОПП для всіх програм

5. Код і назва дисципліни 
(інформація з ЦІСТ)

Філософія

6. Кількість ЄКТС кредитів 4
7. Структура дисципліни 

(розподіл за видами та 
годинами навчання)

24 г. – 12лк, 16 г. – 8 пз, 10 г. – 5 конс, 70 г. – самостійна
робота (включаючи 8 г. - КР), вид контролю: комбінований
іспит

8. Графік (терміни) 
вивчення дисципліни 

2-й рік, 3-й або 4-й семестр
 

9. Передумови для навчання
за дисципліною

10. Анотація (зміст) 
дисципліни 

Обов’язкова дисципліна, містить змістові модулі:
Змістовий модуль 1. Призначення, зміст, функції і історичні
типи філософії (Тема 1. Філософія,  її  призначення, зміст і
функції в культурі. Тема 2. Історичні типи філософії). 
Змістовий  модуль  2.  Некласична  філософія  у  Західній
Європі.  Українська  філософія  (Тема  3.  Некласична
філософія кінця XVIII – поч. XX ст. у Західній Європі. Тема
4. Українська філософія в контексті світової культури).
Змістовий  модуль  3.  Основні  проблеми  філософії:
філософська  онтологія,  філософія  пізнання,  філософська
антропологія  (Тема  5.  Філософська  онтологія:  проблема
буття  в  філософії.  Тема  6.  Філософія  пізнання.  Тема  7.
Філософська антропологія). 
Змістовий  модуль  4.  Основні  проблеми  філософії:
філософське розуміння суспільства, філософська аксіологія
(Тема  8.  Основні  засади  філософського  розуміння
суспільства. Тема 9. Філософська аксіологія).

11. Компетентності, знання, 
вміння, розуміння, якими 
оволодіє здобувач вищої 
освіти в процесі навчання

Знати  історичні  типи  філософії,  основні  парадигми
філософування;  основні  галузі  філософського  знання
(онтологія,  гносеологія,  логіка,  філософська  антропологія,
етика,  естетика,  соціальна  філософія  тощо).  Вміти
обґрунтовувати  свою  світоглядну  та  громадську  позицію,
застосовувати отримані знання при вирішенні професійних
задач,  при  розробці  соціальних  і  екологічних  проектів,
організацій людських відносин; аналізувати факти і явища
суспільного життя

12. Результати навчання 
здобувача вищої освіти

Набуті  знання  дозволять  аналізувати  значущі  соціально-
значущі  проблеми та  процеси,  оволодіти  методологією та
методами  пізнання,  творчої  діяльності  та  логічного
мислення.

13. Система оцінювання 1. Виконати домашню контрольну роботу.



відповідно до кожного 
завдання для складання 
екзамену 

2. Виступати з доповідями на семінарах.
3. Отримати за семестр не менше 60 балів.
4. Скласти комбінований іспит.

Підсумкова оцінка 
екз
дО  обчислюється за формулою:

екз
д сем екз0,6 0,4О O O    .

14. Якість освітнього процесу - На кожному практичному занятті викладач здійснює 
поточний контроль знань і оцінює підготовлені студентами 
доповіді, їх виступи, активність у дискусії, уміння 
формулювати і захищати свою позицію тощо.
- Отримані студентом оцінки на практичних заняттях 
враховуються при визначенні підсумкової оцінки з даної 
навчальної дисципліни.
- Участь студента у НДР (публікація тез доповідей та участь
у наукових конференціях) з тематики дисципліни, входять у
складову балів, які враховуються при семестровому 
контролі.
- Формою підсумкового контролю з дисципліни є письмовий 

(комбінований) іспит, підсумкова оцінка пP  обчислюється за 

формулою: п сем ісп0,6 0,4P O O    , де семO  – оцінка за 

семестр, яка визначається як кількість балів, отриманих 
студентами за виконання певних видів поточного контролю 

протягом семестру у 100-бальній системі, іспO – оцінка за іспит 

у 100-бальній системі.
- Студент, який пропустив заняття або отримав 
незадовільну оцінку, має під час самостійної роботи 
вивчити або доопрацювати матеріал заняття (за допомогою 
методичних матеріалів з дисципліни) і відповідно розкладу 
консультації відпрацювати тему заняття.
- Студент, який потребує додаткових роз’яснень викладача, 
може звернутися за консультацією відповідно розкладу 
консультацій.
- Під час навчання студент має дотримуватися принципів 
академічної доброчесності (http://lib.nure.ua/plagiat

15. Методичне забезпечення 1. Комплекс  навчально-методичного  забезпечення
навчальної  дисципліни  "Філософія"  підготовки  бакалавра
всіх спеціальностей всіх напрямів підготовки  [Електронний
ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. В.І.Штанько.  – Харків,  2020. –
454 с.   http://catalogue.nure.ua/knmz.
2. Штанько В.І., Круглов О.Й., Старікова Г.Г., Жидкова О.О.
Філософія: Навч. посібник - Харків: ХНУРЕ, 2011р.340с.
3. Штанько В.И., Старикова Г.Г., Жидкова О.О. Философия:
Учебное. пособие.  Харьков: ХНУРЭ, 2013г. - 313с.
4. Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу
ХНУРЕ, 2011р.340с.
3. Штанько В.И., Старикова Г.Г., Жидкова О.О. Философия:
Учебное. пособие.  Харьков: ХНУРЭ, 2013г. - 313с.
4. Методичні «Філософія» для студентів денної форми 
навчання всіх спеціальностей / Упоряд.: О.О.Жидкова, 
Г.Г.Старікова. – Харків: ХНУРЕ, 2016. – 41 с.
5. Методичні рекомендації до самостійної роботи з 

http://catalogue.nure.ua/knmz
http://lib.nure.ua/plagiat


дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей 
[Електронне видання] / Упоряд. Г.М. Горячковська. – 
Харків: ХНУРЕ, 2016. – 44 с.
6. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «Філософія» для студентів заочної 
форми навчання усіх спеціальностей / Упоряд.: 
В.І. Штанько, О.О. Жидкова. – Харків: ХНУРЕ, 2019. – 46 с.
7. Питання для тестового контролю з дисципліни 
«Філософія» для студентів усіх спеціальностей [Електронне 
видання] / Упоряд. О.О. Жидкова. – Харків: ХНУРЕ, 2016. –
21 с.
8. Слайд-лекції з курсу «Філософія» Сертифікат № 122 від 
23.12.2011р.
9. Дистанційний підручник з курсу «Філософія». Сертифікат
№ 077К від 11 липня 2011 р.

16. Розробник силабусу 
(посада, ПІБ, ел. пошта)

В.І. Штанько, проф. каф. філософії, д. філос. наук, 
Е-mail: valentyna.shtanko@nure.ua
О.О. Жидкова, ст. викладач каф. філософії, Е-mail: 
oksana.zhydkova@nure.ua
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