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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 

1. Загальна педагогіка 

2. Теорія та методика виховної роботи 

3. Загальна психологія 

4. Педагогічна психологія 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Спецпитання філософії 

2. Філософські проблеми наукового пізнання. 

3. Філософія природознавства і техніки 

4. Культурологія 

 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні: 

Основними цілями вивчення даної дисципліни являється: формування понятно-

категоріального мислення, підготовка навичок наукової роботи у магістрів, підготовка майбутніх 

педагогів-інженерів до організації педагогічного супроводу різної категорії учнів; створення 

міцної методичної бази для практичної роботи, як у теоретичному, так і методичному плані 

підготовки майбутніх викладачів; сприяння інноваційній діяльності педагогів, пов’язаних з 

упровадженням соціально-орієнтовних технологій виховання; побудова гармонійних відносин між 

учнями, педагогами, батьками в освітній ситуації розвитку; розробка заходів педагогічного 

супроводу освітнього процесу, застосування ефективних педагогічних технологій у практику 

освіти. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

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, засвоїти світоглядно-гуманістичний зміст філософії, її 

людинотворчу природу; оволодіти філософським способом мислення, основними філософськими 

принципами та першоджерелами;  

Вміти: ідентифікувати філософські тексти з певними поглядами, розв’язувати філософські 

тексти, аналізувати соціально-політичні та економічні проблеми буття, ставити філософського 

рівня питання, висвітлювати їх в рефератах, виступах на семінарах, доповідях та науково-

студентських конференціях; опанувати самостійний стиль мислення, здатність формувати свою 

власну позицію; виробити навички читання та конспектування філософської літератури, 

толерантного ставлення до різних світоглядних систем, дискутування з тих чи інших проблем, 

письмових відповідей на філософські питання. 

Володіти: навиками застосування отриманих знань у практичній діяльності інженера-

педагога; методикою реалізації педагогічного комплексу заходів, методик, критеріїв у навчально-

виховній роботі інженера-педагога; методами наукової роботи. 

 

3.Зміст робочої програми 

Модуль №1 

Філософія, її сенс та розвиток 

Філософія, її сенс і призначення: 

1. Виникнення і розвиток філософії 

2. Сучасна філософія 

3. Українська філософія 

 

Модуль №2 

Філософія буття та пізнання: 

1. Буття, матерія, свідомість 

2. Філософське вчення про пізнання 

3. Діалектика та її альтернатива 
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4. Список рекомендованої літератури 

 

№ 

з/п 
Найменування навчальної літератури 

№№ 

модулів 

Рік 

видання 
Автори 

1 2 3 4 5 

1. 
Философия: Учебник 

1-3 2001 
Алексеев П.В., 

Панин А.В. 

2. 
Философия. Учебник для технических 

направлений и специальностей вузов 
1-3 2001 

Данцев А.А.  

Любченко В.С.  

3. Історія філософії: Підручник 

2-3 2001 

Бичко А.К. 

Бичко І.В. 

Табачковський В.Г. 

4. 

Філософія: Підручник 

1-3 2000 

Горлач М.І. 

Кремень В.Г. 

Рибалко В.К. 

5. 

Философия: Учебное пособие для студентов 

высших и средних специальных учебных 

заведений 

1-3 2001 Канке В.А. 

6. 
Западная философия от истоков до наших дней. В 4 

тт.  
1-3 2001/02 

Дж. Реале 

Д. Антисери 

7. 
Філософія: Навч. метод. посіб. для самост.   

вивчення дисципліни 
1-3 2001 

Арутюнов В.Х. 

Демченко М.М. 

8. 
История философии 

2-3 2004 
Скирбекк Г. 

Гилье Н.  

9. Философия (конспект лекций) 1-3 2004 Якушев А.В. 

 


