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1 Міждисциплінарні зв'язки 

 
Для засвоєння дисципліни студенти мають знати визначальні тенденції 

світової історії та історії України, культурології. 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета курсу: 
 
Вивчення дисципліни “Філософія ” спрямовано на реалізацію сучасної 
концепції філософської освіти студентів вищих навчальних закладів України, 
основою якої є ґрунтовна історико-філософська підготовка у поєднанні  з 
орієнтацією на світоглядно-філософські проблеми сьогодення. Метою курсу 
є ознайомлення з філософією шляхом вивчення специфікі філософії як 
важливої форми суспільної свідомості, привити навички аналізу і 
порівнянню при розв’язанні загальнотеоретичних і світоглядних питань 
людства у царинах є  логіки, етики, естетики та релігієзнавства. 

 
 
Завдання курсу: 
 

Теоретичні - вивчення етапів історико-філософської думки і поділ 
філософії, виділення категоріального складу мислення і аксіом філософії в 
питання буття, пізнання практики людства і особистості. Виклад історії 
світової філософської думки спрямований на розуміння логіки виникнення 
найбільш відомих філософських вчень, їх функціонування в суспільній 
свідомості, осмислення характеру та етапів становлення сучасних 
некласичних філософських систем, їх ґрунтування на досягненнях 
природничих та гуманітарних наук. 

Завданням курсу є розгляд таких проблем як філософське розуміння 
світу, суспільства та людини, що становлять основу теоретичної підготовки 
майбутніх фахівців-викладачів, вчителів, соціальних працівників, психологів. 
Програма включає важливі питання етики та естетики, сучасного 
релігієзнавства та спрямовує студентів на вивчення сучасної духовної 
культури в світі в цілому і в Україні зокрема. Завдання курсу полягає також і 
у формуванні та розвитку логічного мислення. 

Запропонована побудова викладу сприятиме засвоєнню студентами 
філософії як цілісної системи людських знань, осмисленню проблем, що 
породжені сучасною суспільною практикою. 
 
Практичні – навчити застосовувати набуті знання при аналізі нагальних 
проблем сьогодення, розуміння природи, мислення і суспільства як системи.  
 
Перелік знань та умінь студентів: 



Знати: 
- предмет дисципліни, її структуру,  
- категоріальний апарат,  
- основний зміст усіх розділів,  
- напрямки і основні стани розвитку історії світової та вітчизняної 

філософії, сучасні тенденції розвитку філософської думки,  
- світоглядно-гуманістичний зміст філософії, її творчу природу;  
- оволодіти філософським способом мислення, основними 

філософськими принципами та першоджерелами певними 
поглядами. 

Вміти 
- читати та конспектувати філософську літературу;  
- ідентифікувати філософські тексти з певними поглядами; 
- толерантно ставитись до різних світоглядних систем,  
- дискутувати з тих чи інших проблем,  
- письмово відповідати на філософські питання,  
- ставити філософського рівня питання, висвітлювати їх в рефератах,  
- виступах на семінарах, доповідях та науково-студентських 

конференціях 
- опанувати самостійний стиль мислення 

 
 


