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1. Мета дисципліни – сформувати в студентів знання та уміння застосування філософських 

знань під час проведення наукових досліджень, а також уявлень про основні проблеми 

філософії, які завжди мали і мають світоглядну спрямованість; сприяти формуванню і розвитку 

у студентів теоретичного мислення, здатності творчо розглядати явища і процеси навколишньої 

дійсності, володіння методологією пізнання та практичної діяльності. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні аспекти наступних 

шкільних дисциплін: «Людина і Світ», «Етика», «Історія», «Суспільствознавство». 

Вміти отримувати, аналізувати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та аспектів 

буття світу й культури, розуміти сутність філософських проблем, тем, ідей, вміти аналізувати 

філософські та наукові тексти. 

Володіти елементарними навичками сприйняття та аналізу інформації; критичного 

ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних, культурних подій та явищ. 
 

3. Анотація навчальної дисципліни:  
Дисципліна «Філософія» є обов’язковим освітнім компонентом освітньої програми першого 

рівня вищої освіти підготовки здобувачів освітнього ступеню бакалавр за спеціальністю 091-

Біологія. Навчальна дисципліна «Філософія» дає можливість прилучити студентів до 

світоглядної та методологічної культури, накопиченої людством за всю історію свого існування, 

показати цілісний, інтегративний характер знань про навколишній світ, підкреслити принципову 

важливість для кожної людини її вільного світоглядного самовизначення, вибору активної 

життєвої позиції, творіння добра шляхом зміцнення власною діяльністю держави та суспільства. 

Філософія тут виступає світоглядною і водночас методологічною основою, на базі якої 

відбувається засвоєння гуманітарних, загальноосвітніх, фундаментальних та прикладних 

дисциплін. Значною мірою саме завдяки їй стає можливий вихід свідомості студентів за межі 

вузькопрофесійної підготовки, орієнтація на загальнолюдські цінності. 
 

4. Завдання (навчальні цілі): 

Основним завданнями дисципліни є: 

навчити студентів самостійно орієнтуватись в палітрі філософських напрямків, течій і шкіл; 

сформувати вміння співвідносити філософські, світоглядні ідеї та теорії з практикою 

суспільного життя, включаючи дослідження граничних засад, найбільш загальних і глибоких 

ідей і принципів, які людина повинна використати в своєму житті та діяльності, в розумінні 

дійсності та ставленні до неї.  

Згідно з вимогами проекту Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти, галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 – «Біологія») дисципліна 

забезпечує набуття студентами таких компетентностей: 

загальних:  

ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 

у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку 

та ведення здорового способу життя. 



Програмними результатами навчання є: ПР01. Демонструвати спілкування в діалоговому 

режимі з колегами та цільовою аудиторією, ведення професійної наукової дискусії, письмово 

відображувати та презентувати результати своїх досліджень українською мовою. 

 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  

 

Результат навчання 
(згідно освітньої програми) 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 
та відповідальність) 

Форми 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

  Знати:       

1

1.1 

Історичні етапи  розвитку філософії, її 

основні проблеми, напрямки та школи 

Лекція, семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

модульна 

контрольна робота, 

екзаменаційна 

робота 

6 

1

1.2 

Основні шляхи (способи) 

філософствування, функції та методи 

філософії як науки 

Лекція, семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

модульна 

контрольна робота, 

екзаменаційна 

робота 

6 

1

1.3 

Основні філософські проблеми (буття, 

матерія, свідомість, людина, суспільство, 

природа, практика, пізнання, цінності 

тощо) та специфіку їх трактування в 

різних філософських школах 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота, 

екзаменаційна 

робота 

6 

1

1.4 

Понятійно-категоріальний  апарат 

філософського знання 

Лекція, семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

модульна 

контрольна робота, 

екзаменаційна 

робота 

6 

1

1.5 

Особливості трактування онтологічних та 

гносеологічних проблем на різних етапах 

еволюції філософського знання 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

модульна 

контрольна робота, 

екзаменаційна 

робота 

8 

 

 1.6 

Місце і роль філософії в суспільстві, її 

основні задачі 

Лекція, семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

модульна 

контрольна робота, 

екзаменаційна 

робота 

8 

 

  
Вміти:     

2

2.1 

Самостійно опрацьовувати філософські 

тексти, здійснювати їх критичний аналіз 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, аналіз 

філософського 

тексту, 

екзаменаційна 

робота 

7 

2

2.2 

Порівнювати світоглядні та ідеологічні 

парадигми, релігійні концепції, 

Семінар, 

самостійна 

Усні доповіді, 

презентація 

6 



виділяти їх сильні і слабкі сторони  робота самостійного 

дослідження, 

екзаменаційна 

робота 

2

2.3 

Вільно оперувати понятійно-

категоріальним апаратом філософії, 

розвивати творчо-абстрактне мислення 

Семінар, 

самостійна 

робота 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

модульна 

контрольна робота, 

екзаменаційна 

робота 

6 

2

2.4 

Обґрунтовувати і відстоювати власну 

світоглядну і життєву позиції, виявляти, 

ставити та вирішувати світоглядні 

проблеми 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, презентація 

самостійного 

дослідження, аналіз 

філософського 

тексту, 

екзаменаційна 

робота 

7 

2

2.5 

Застосовувати отримані знання при 

аналізі і оцінці суспільних процесів та 

явищ 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

модульна 

контрольна робота, 

екзаменаційна 

робота 

7 

2

2.6 

Аналізувати світоглядно-філософські ідеї 

в контексті проблематики різних 

філософських та природничих дисциплін 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

екзаменаційна 

робота 

7 

  Комунікація:     

3

3.1 

Використовувати власне знання 

іноземних мов для роботи з 

інформаційними інтернет-ресурсами, 

читати філософські тексти та критичну 

літературу в процесі підготовки до 

семінарських занять та написання 

самостійних робіт 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, аналіз 

філософського 

тексту 

3 

3

3.2 

Презентувати результати проведених 

досліджень та здійсненої самостійної 

роботи у вигляді доповідей, повідомлень, 

есе, презентацій, конспектів 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, презентація 

самостійного 

дослідження, аналіз 

філософського 

тексту 

3 

3

3.3 

Вести полеміку стосовно філософських 

питань на основі володіння 

категоріально-поняттєвим апаратом 

філософії 

Семінари Дискусії 3 

  Автономність та відповідальність:     

4

4.1 

Самостійно шукати та опрацьовувати 

тексти різних електронних та письмових 

джерел 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, презентація 

самостійного 

дослідження, аналіз 

філософського 

тексту, 

4 



екзаменаційна 

робота 

4

4.2 

Вирішувати самостійно комплексні 

завдання, що поставлені в індивідуальних 

роботах 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, презентація 

самостійного 

дослідження, 

екзаменаційна 

робота 

4 

4

4.3 

Самостійно приймати та  обґрунтовувати 

власні рішення 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

екзаменаційна 

робота 

3 

   
 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання: 
 

Результати навчання  

дисципліни 

Програмні  

результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

ПР01. Демонструвати 

спілкування в 

діалоговому режимі з 

колегами та цільовою 

аудиторією, ведення 

професійної наукової 

дискусії, письмово 

відображувати та 

презентувати результати 

своїх досліджень 

українською мовою. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота – РН 1.1-2.6 – 20/10 балів. 

2. Усні відповіді – РН 1.1-4.3 – 10/5 балів. 

3.   Доповнення, участь у дискусії – РН 1.1-4.3 – 10/5 балів. 

4.  Самостійна робота (реферат, аналіз філософського тексту та мініконспекти) – 

РН 1.1-4.3 - 20/10 балів.  

 

- підсумкове оцінювання:
 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за 

яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 

підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Форма проведення іспиту усно-письмова. Результатами навчання, які оцінюються на 

іспиті, є РН 1.1-2.6,4.1-4.3. Максимальна кількість балів, яка може бути отримати здобувачем 

освіти під час іспиту, становить 40 балів.  

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни, оцінка за іспит не може бути 

меншою 24 балів. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

Умови допуску до іспиту:
 
Обов’язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання всіх 

семінарських робіт та написання модульної контрольної роботи. Здобувач освіти не 

допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 36 балів. 

  
7.2 Організація оцінювання:  

Підсумкова контрольна робота проводиться після завершення лекцій. Оцінювання усних 

відповідей, доповнень, участі в дискусіях і самостійної роботи проводиться упродовж 

семестру під час проведення семінарських занять           . 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 



8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план занять 
 

№ 

п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Л
е
к

ц
ії

 

 

С
ем

ін
а

р
сь

к
і 

за
н

я
т
т
я

  

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
ії

  

С
а

м
о

ст
ій

н
а

 

р
о

б
о

т
а

 

 Змістовий модуль 1.   

Філософська пропедевтика. Витоки європейської філософії: античність, середньовічна 

медієвістика та новочасова філософія 

1.  Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і 

людини. 
2 4   

2.  Написання міні-есе по обраному питанню лекції     10 

3.  Антична філософія. 3 4   

4.  
Опрацювання уривку з першоджерела Платона чи  

Аристотеля. 
   11 

5.  Філософія європейського Середньовіччя та Нового 

часу. 
3 6   

6.  Порівняння основних етапів еволюції європейського 

світогляду від теологічного до наукового. 
   12 

 Змістовий модуль 2.  

Західноєвропейська філософія XVIII – середини ХХ сторіччя. Напрями пізнання сучасної 

філософії 

7.  
Німецька класична філософія. 

2 6   

8.  
Опра    Опрацювання уривку з першоджерела І. Канта  чи  

Г. Гегеля. 
   12 

9.  
Некласична європейська філософія. 

2 6   

10.  
Написання міні-есе з аналізом творчості обраного 

представника некласичної філософії. 
   12 

11.  
Варіативність напрямів сучасної філософії. 

Постнекласичний дискурс в філософії та науці. 
2 6   

12.  
Порівняльний аналіз трансформаційних змін та нових 

напрямів сучасного філософського знання. 
   12 

Консультації   3  

Підсумкова  модульна  контрольна  робота  2     

ВСЬОГО 16 32 3 69 
       

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекції – 16 год. 

Семінарські заняття –  32 год. 

Самостійна робота – 69 год. 

Консультації – 3 год. 
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