
 
Силабус дисципліни «Філософія»  

(ОС «бакалавр») 
Назва дисципліни філософія 
Викладач Поцелуйко А.Б. к.ф.н. 
Курс та семестр, у якому планується вивчення 
дисципліни 

2 ,3 семестр 

Факультети, студентам яких пропонується вичати 
дисципліну 

ЛФ ДНУЗТ 

Перелік компетентностей та відповідних результатів 
навчання, що забезпечує дисципліна 

Результатом вивчення курсу «Філософія» 
 є  здатність розв’язувати складні спеціалізовані 
задачі та практичні проблеми у галузі філософії та 
гуманітаристики або у процесі навчання, що 
передбачає застосування філософських теорій та 
методів і характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов. Загальними компетентностями 
є здатність до абстрактного мислення, аналізу і 
синтезу, здатність до пошуку та аналізу інформації з 
різних джерел.  
 Спеціальними (фаховими, предметними) 
компетентностями є: усвідомлення сенсу філософії, 
її дисциплінарного розмаїття та місця в системі 
культури, здатність виокремлювати специфіку 
філософського знання та змістові відмінності 
філософії від інших форм мислення, здатність 
використовувати в професійній діяльності знання 
про розвиток основних філософських ідей, учень та 
напрямків, здатність викладати міркування 
послідовно, логічно, систематично та 
аргументовано,  здатність аналізувати міркування та 
робити ґрунтовні смислові узагальнення, висновки, 
Здатність оперувати філософською термінологією 
для розв’язання професійних завдань.  здатність 
застосовувати в професійній діяльності філософські 
методи і підходи.  
 

Опис дисципліни  
Попередні умови, необхідні для вивчення 
дисципліни 

Знання з історії 

Максимальна кількість студентів, які можуть 
одночасно навчатись 

Група 15-20 чоловік 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 32 години лекцій та 16 годин практичних занять (як 
мінімум) 
Основні теми лекцій: 
Лек. 1 Світогляд і філософія 
Історичні типи світогляду – міф, релігія, філософія 
Лек. 2. Світогляд і філософія 
Релігійний світогляд 
Функції філософії 
Лек. 3 Філософська парадигма античності 
Передумова виникнення філософії 
Періодизація історії філософії 
Лек. 4. Філософська парадигма античності 
Філософія досократиків 
Вчення Платона і Аристотеля 
Лек. 5. Філософія середньовіччя 
Основні напрямки середньовічної філософії 
Теоцентризм 
Лек. 6. Філософія середньовіччя 
Патристика: неоплатонізм Августина 
Схоластика 
Томізм 



Лек. 7 Філософія епохи відродження 
ФВ як проміжна ланка між СФ і ФНЧ 
Проблема творчості 
Розробка соціальних концепцій 
Гуманізм  
Лек. 8. Філософія епохи відродження 
Ідеологія епохи Відродження 
Ідеї реформації 
Наукові відкриття епохи Відродження 
Основні теми рактичних занять 
1. Світогляд і філософія 
2. Філософська парадигма античності 
3. Філософія середньовіччя 
4. Філософія епохи відродження 

Мова викладання українська 
 
 
 


