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1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну: 

 Яровий Анатолій Михайлович, доцент, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри історії України та філософії, електронна адреса: 

a.yarovyy@ukr.net 

 

2. Опис навчальної дисципліни 

ОК 4 «Філософія», кількість кредитів ЄКТС – 3; кількість годин – 90, у тому 

числі 30 аудиторних годин, 60 годин самостійної роботи.  

 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання – один семестр, IІ курс, IІІ семестр. 

 

4. Пререквізити і постреквізити навчальної програми 

«Філософія» належить до нормативної навчальної дисципліни, освітній 

компонент циклу професійної та практичної підготовки;  

-  при вивчені даної дисципліни використовується знання, отримані з таких 

дисциплін (пререквізитів): «Історія України та етнокультурологія», 

«Теологія». 

- основні положення навчальної дисципліни мають застосування при 

вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Екологія (фахове спрямування»), 

«Аграрна політика та земельні відносини» 

 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Призначення навчальної дисципліни 

Освітня компонента «Філософії» спрямована на отримання здобувачем 

необхідного мінімуму компетенцій у контексті вивчення дисципліни і надає 

можливість засвоїти знання з таких галузей філософії як історія філософії, 

онтологія, гносеологія, методологія, соціальна філософія, філософія культури 

та історії. Зазначений курс спрямований на розвиток здатності студентів 

самостійно набувати і удосконалювати знання та вміння через пошук, читання 

та реферування філософської наукової літератури. 

 

5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни  

Мета викладання навчальної дисципліни – формування у здобувачів 

цілісних уявлень про зародження та розвиток філософської думки, а також про 

сучасні філософські проблеми природи, людини і суспільства, оволодіння 

основними методами та формами наукового пізнання. 

 

5.3. Задачі вивчення дисципліни 

Задачами навчальної дисципліни «Філософії» є: розкриття предмету і 

функції філософії, ознайомлення з особливостями її історичного розвитку, 

експлікувати найважливіші ідеї представників античної, середньовічної, 

ренесансної, новочасної та сучасної філософії, пояснити місце української 

філософської думки в контексті світової, з’ясувати найважливіші позиції 

філософського осмислення буття, свідомості, пізнання, методу, людини, 

історії, суспільства, культури. 
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5.4. Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Філософія» належить до нормативних 

дисциплін.  

Формується із наступних програмних компетентностей:  

Загальна компетентність: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку. 

ЗК 8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 13. 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. 

ЗК 14. 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. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Володіти знаннями, що сприяють розвитку загальної політичної 

культури та активності, формуванню національної гідності і патріотизму, 

соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей. 

ПРН 2. Розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку господарств 

сільськогосподарського призначення усіх форм власності та використовувати 

в професійній діяльності фахівця з захисту і карантину рослин  

ПРН 13. Використовувати інструменти демократичної правової держави 

в професійній та громадській діяльності. 

ПРН 14. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики 

в професійній діяльності. 

ПРН 15. Усвідомлювати цінність захисту незалежності, територіальної 

цілісності та демократичного устрою України. 

ПРН 16. Знати основні історичні етапи розвитку предметної області. 

 

5.5. План вивчення навчальної дисципліни 

№
 т

и
ж

н
я Назва теми Форми організації навчання 

та кількість годин 

Самостійна 

робота 

Кількість годин 
Лекційні 

заняття 

Практичні 

заняття 

1 Філософія як специфічний тип 

знання 

2 2 4 

2 Антична філософія 0,5 0,5 4 

3 Середньовічна філософія 0,5 - 4 

4 Філософія епохи Відродження 0,5 - 4 

5 Західноєвропейська філософія 

Нового часу 

0,5 - 4 

6 Філософія епохи 

Просвітництва 

0,5 - 4 

7 Німецька класична філософія 0,5 0,5 4 



8 Сучасна світова філософія 0,5 0,5 4 

9 Українська філософія 0,5 0,5 4 

10 Філософська онтологія 2 2 4 

11 Антропологія 2 2 5 

12 Проблема свідомості у 

філософії 

2 2 5 

13 Філософія пізнання 2 2 5 

14 Суспільство як об’єкт 

філософського осмислення 

2 2 5 

Разом: 16 14 60 

 

6. Самостійна робота 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових занять час. 

Графік самостійної роботи 
№ 

З/П 

Вид самостійної роботи Годин Термін 

Виконання 

Форма та метод 

контролю 

1 Підготовка до практичних 

занять 

20 Щотижнево Усне та письмове ( 

тестове) 

опитування 

2 Підготовка рефератів 10 4 рази в семестр Усний захист 

3 Виконання індивідуальних 

завдань 

20 3 рази в семестр Усний захист 

4 Дослідження з 

використанням комп’ютера 

10 2 рази в семестр Усний захист 

 Разом 60   

 

Список основної та додаткової літератури 

Основна 

1. Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія: 

Курс лекцій. — 2-ге вид. — К., 1996. 

2. Губерський Л., Андрущенко В., Михальченко М. Культура. Ідеологія. 

Особистість: Методолого-світоглядний аналіз. – 2-ге вид. – К.: Знання, 2005. 

3. Закон України “Про наукову та науково-технічну діяльність” 

4. В. Л. Пілюшенко, І. В. Шкрабак, Е. І. Словенко. Наукове дослідження: 

організація, методологія, інформаційне забезпечення: Навч. посіб. – К.: Лібра, 

2004. 

5. Воронкова В. Г. Філософія: Навч. посіб. — К.: Професіонал,2004. 

6. Зотов А.Ф. Современная западная философия. М., 2002. 

7. История философии: Запад – Россия – Восток. Книга четвертая: 

философия 20 в. М., 1999. 

8. Касьян В.І. Філософія: Відповіді на питання екзаменаційних білетів: 

Навч. посіб. К.: Знання, 2008. 

9. Кохановский В. П. Философия и методология науки: Учебник для 

высш. учеб. завед. — Ростов н/Д: Феникс, 1999. 

10.Крапивенский С. Э. Социальная философия: Учебник для студ. вузов. 

— М.: Владос, 1998.  

11.Реале Дж. и Антисери Д. Западная философия. От истоков до наших 

дней. Т.4. М., 1997. 



12.Современная западная философия. /Учебное пособие под общей 

редакцией Т.Г. Румянцевой. Мн., 2000 

13.Социальная философия: Словарь /Сост. и ред. В. Е. Кемеров, Т. Х. 

Керимов. — М.: Академ. проект, 2003. 

14.Социология: энциклопедия / Сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, 

Г. М. Евельнин. — Минск: Книжный Дом, 2003. 

Допоміжна 

1. Автономова Н.С. Рассудок. Разум. Рациональность. М., 1988. 

2. Бакрадзе К.С. Избранные философские произведения. Тб., 1973. Т.3. 

3. Бевзенко Л. Д. Социальная самоорганизация. Синергетическая 

парадигма: возможности социальных интерпретаций. — К.,2002. 

4. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. — М., 1969. 

5. Бережной Н. М. Человек и его потребности / Под ред. В. Д. Диденко. 

— М.: Форум, 2001. 

6. Бех В. П. Человек и Вселенная: когнитивный анализ: Моногр. —2-е 

изд., доп. — Запорожье: Просвіта, 2004. 

7. Вдовина И.С. Французский персонализм. М., 1990. 

8. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: Пер. з англ. — К., 1993. 

9. Галеви Д. Жизнь Фр. Ницше. 1991. 

10.Грязнов А.Ф. Эволюция творческих взглядов Л. Витгенштейна. М., 

1985. 

11.Губин В.Д., Некрасова Е.Н. Философская антропология. СПб., 2000. 

12.Гуревич П.С. Философская антропология. М., 1997. 

13.Дубас О. П. Інформаційний розвиток сучасної України у світовому 

контексті: Моногр. — К.: Генеза, 2004. 

14.Делёз Ж. Ницше и философия. AdMarginem, 2003. 

15.Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до концастолетия: эволюция 

научного мифа М., 1998. 

16.Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. 

М., 1996. 

17.Ингарден Р. Введение в феноменологию Э. Гуссерля. М., 1999. 

18.История современной зарубежной философии: компаративистский 

подход. СПб., 1997. 

19.Коган Л. Н. Цель и смысл жизни человека. — М.: Мысль, 1984. 

20.Крымский С. Б. Научное знание и принципы его трансформации. — 

К.: Наук. думка, 1974. 

21.Козлова М.С. Философия и язык: Критический аналіз некоторых 

тенденцій эволюции позитивизма XX века. М., 1972. 

22.Козловски П. Культура постмодерна. М., 1997. 

23.Крипке С.А. Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке. 

Томск, 2005. 

Інформаційні ресурси 

Сократ ВНАУ 

 

7. Контроль і оцінка результатів навчання 

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів: поточний контроль – загальна відповідальність 



заявленим компентетностям за результатами практичних занять – 60 балів ( 

усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану тему та 

письмовий контроль: контрольна робота в письмовій формі, реферат, виклад 

матеріалу на задану тему в письмовому викладі); Рубіжний контроль – 10 

балів; Підсумковий контроль(екзамен в усній або тестовій формі) – 0-30 балів. 

Якщо студент протягом семестру набрав ( отримав) менше 35 балів, він до 

екзамену не допускається. Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості 

балів за підсумками поточного та рубіжного контролів є виконання студентом 

підсумкового контрольного завдання.  

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній 

освіті здійснюється до початку семестру, у якому згідно з НП передбачено 

опанування освітнього компонента. 

 

8. Політика навчальної дисципліни 

Активна участь студентів на практичному занятті під час опитування, 

відвідування лекційних занять, ініціативність студентів в обговоренні 

дискусійних тем, своєчасність виконання самостійної роботи. Заохочення 

студентів до науково-дослідницької роботи. 


