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Консультації середа, 2 години, 13.10-14.30, ауд.205 

1. Коротка анотація до дисципліни. Дисципліна «Філософія» є сукупність 

принципів, функцій, методів пізнання, ідей, що накопичило людство. Це способи 

осмислення світу людиною в своїх найзагальніших та найсуттєвіших характеристиках. У 

ній розглядаються особливості виникнення філософії та її актуальність: світогляд, 

філософія, метафізика і наука. Глобальні виклики перед розумом і філософією. Характерні 

ознаки лінгвістичного повороту, витоки аналітичної філософії та її сучасний стан. 

Вивчається природа знання, джерела його істинності та межі наукового пізнання та 

проблематика розуму і свідомості та її осягнення у феноменології й герменевтиці. 

Важлива увага приділяється розгляду класичної, некласичної й посткласичної моделі 

розвитку науки, філософська антропологія і проблема людини, соціальна філософія та 

філософія історії й культури, та ситуація постмодернізму в сучасній філософії та її 

семіотична обумовленість. Вивчення філософії передбачає ґрунтовну гуманітарну 

підготовку: знання всесвітньої та вітчизняної історії, знайомство з психологією, 

релігієзнавством, етикою, логікою, естетикою тощо. Дисципліна «Філософія» є особливим 

осмисленням природного та духовного світу з позицій виявлення їх універсальних рис, 

ознак та характеристик. Пропонована навчальна дисципліна дає цілісний погляд на 

життєві проблеми, пропонуючи масштаб об'єктивного, незаангажованого гуманістичного 

розуміння суспільних процесів, щоб долати маніпулятивні технології та формувати 

самостійний погляд на світ на основі принципів плюралізму та толерантності. 

2. Мета: надання майбутнім фахівцям ґрунтовної гуманітарної підготовки, 

зокрема розуміння основних закономірностей розвитку природи і суспільства та місця 

людини у світі; усвідомлення ролі та значення філософії в історії людства; обізнаність в 

актуальних проблемах сучасної гуманітарної сфери загалом і філософської думки зокрема. 

3. Завдання: ознайомити студентів з предметом, специфікою, історією та 

основною проблематикою філософії, що передбачає отримання знань щодо 

фундаментальних закономірностей виникнення, розвитку та функціонування цієї 

дисципліни як галузі наукового знання, оволодіння філософською термінологією, 

апаратом та формування системного уявлення про основні проблемні питання. 

4. Формат курсу: очний (offline) 
 
 
5. Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності): 

https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/profiljujuchi-predmety
https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/profiljujuchi-predmety


 

Компетентність Ступінь 

сформованості 

компетентності 

Оцінювання 

ЗК1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

Частково. 

Співвідноситься з 

метою курсу 

Поточне (семінар-круглий 

стіл), рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань-кейсів 

у формі презентації) 

ЗК2. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар-круглий 

стіл), рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань-кейсів 

у формі презентації) 

ЗК13. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку 

права, його місця у загальній 

системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар-круглий 

стіл), рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань-кейсів 

у формі презентації) 

ЗК14. Цінування та повага 

різноманітності і 

мультикультурності. 

Повністю. 

Співвідноситься з 

метою курсу 

Поточне (семінар-круглий 

стіл), рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань-кейсів 

у формі презентації) 

СК1. Здатність застосовувати 

знання з основ теорії та філософії 

права, знання і розуміння 

структури правничої професії та її 

ролі у суспільстві 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою), 

рубіжне (семінар у формі 

дебатів) 

СК3. Повага до честі і гідності 

людини як найвищої соціальної 

цінності, розуміння їх правової 

природи. 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар-круглий 

стіл), рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань-кейсів 

у формі презентації) 

ПР2. Здійснювати аналіз 

суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення 

шляхів її розв’язання 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань-кейсів 

у формі презентації), 

підсумкове (у формі 

оцінювання тексту доповіді, 

усного виступу-презентації) 

ПР4. Формулювати власні 

обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Підсумкове (іспит) 

 

5. Тривалість курсу. 120 годин (4 кредити ЄКТС), з них: 52 години аудиторної 

роботи; 68 годин – самостійної роботи.  

6. Статус дисципліни: обов’язкова. 

7. Пререквізити: Курс «Інформаційні системи і технології» пов’язаний з 

дисциплінами: «Менеджмент», «Логіка», «Психологія», «Історія», «Соціологія», 

«Філософія права», «Психологія управління». 



8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання – мультимедійний проектор 

та комп'ютер для проведення аудиторних занять, доступ до Інтернету. 

9. Політика курсу:  

- Передбачає роботу в команді.  

- Виконання завдань у встановлений термін.  

- Відпрацювання пропущених занять можливе під час самостійної підготовки та 

консультацій викладача.  

- Дотримання академічної доброчесності  

- Презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними. 

10. Зміст дисципліни: Курс складається з двох змістових модулів. Кожен модуль, 

у свою чергу, складається з лекційної та семінарської/практичної частин: 

Змістовий модуль 1 . «Вступ до філософії. Історія філософської думки.» (лекційні 

теми 1-7; семінарські теми 2,3,4 

Змістовий модуль 2. «Основні проблеми філософії. Соціальна філософія» 

(лекційні теми 8-13; семінарські теми 5,6,7,8); 

 

11. Форми і методи навчання.  

Основними видами навчальних аудиторних занять є лекції, семінарські заняття, 

консультації.  

При викладанні лекційного матеріалу передбачено поєднання таких форм і 

методів навчання, як лекції-дискусії, лекції-аналіз конкретної ситуації.  

Лекція-дискусія - метод групового обговорення проблеми з метою з'ясування істини 

шляхом зіставлення різних думок, спосіб організації спільної діяльності з метою 

інтенсифікації процесу ухвалення рішення в групі. 

Лекція-аналіз конкретної ситуації нагадує лекцію-дискусію: на обговорення 

викладач виносить не питання, а конкретну ситуацію (т. зв. мікроситуації, які 

демонструються аудиторії усно або у вигляді відео-запису тощо). Викладач активізує 

діалог за допомогою спеціально спрямованих запитань, підказок, зіставленням різних 

поглядів, а іноді й їх зіткненням.  

Семінарські/практичні заняття присвячуються виконанню кейсів, розгляду 

конкретних ситуацій, роботі в командах (малих групах) з презентацією результатів (у тому 

числі із застосуванням рольових ігор з демонстрацією набутих навичок). 

Опрацювання інформації вдома, зокрема з використанням мережі Інтернет (див. 

рекомендовану літературу), під час занять виконуєте усні та письмові завдання, 

виступаєте з доповідями і презентаціями, підготовленими як групою так і індивідуально, 

моделюєте поведінку у конкретних професійних ситуаціях. Програмою курсу передбачено 

такі проекти:  

- виступ за темою індивідуального завдання-кейса у формі презентації (критерії 

оцінювання див.: Робоча навчальна програма дисципліни, п.п. 7.3.).  

- виступ-інформування за темами семінарських занять; 

- семінар з індивідуальною та груповою роботою; 

- семінар у формі дебатів. 

12. Оцінювання знань здійснюється відповідно до «Положення про оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view 
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Система оцінювання навчальних досягнень  

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 7 7 6 6 

Робота на семінарському занятті 3 4 12 1 20 

Виконання завдань для самостійної роботи 8 1 8 1 5 

Виконання модульної роботи 21 1 21 1 21 

Разом  48                        52 

Максимальна кількість балів:                                                              100 

100:100=1. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1 = загальна кількість балів. 

 

13. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.  

Самостійна робота включає дослідження електронних джерел, пошук друкованих 

публікацій (наукові праці, статті у періодичних виданнях, документи, офіційні звіти, 

статистичні матеріали, законодавчі та інші нормативно-правові акти за дисципліною). 

Критерії оцінювання: 

- змістовність – 3 бали 

- відповідність темі та вимогам оформлення – 2 бали. 

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів. 

14. Форми проведення поточного, рубіжного (модульного) контролю та 

критерії оцінювання. 

Поточний контроль відбувається упродовж вивчення дисципліни на 

семінарських заняттях у формі: семінарів-круглих столів та семінарів з 

індивідуальною роботою. Під час поточного контролю оцінюються такі компоненти:  
- повнота відповіді – 1 бали;  

- аналіз різних точок зору, джерел літератури, підходів до вивчення проблеми 

(питання) – 1 балів;  

- вільне володіння інформацією, відповіді на додаткові запитання – 1 бали. 

Максимальна кількість балів - 3 балів. 
Рубіжний (модульний) контроль відбувається в кінці вивчення блоків змістових 

модулів і здійснюється у вигляді виконання індивідуальних завдань-кейсів у формі 

презентації за тематикою самостійного вивчення матеріалу відповідного змістового 

модуля (5 хв. зі слайдами). Тематика завдань вибирається аспірантом у прив’язці до теми 

наукового дослідження і в кінцевому випадку має слугувати розширенню знань, навиків 

та можливостей, необхідних для написання дисертації. Під час рубіжного (модульного) 

контролю оцінюються такі компоненти:  

- слайди до презентації – 5 балів 

- повнота розкриття теми, висвітлення сучасної проблематики, аналіз різних 

концепцій, підходів, ідей – 5 балів 

- якість оформлення бібліографічних даних, науковий стиль – 5 балів 

- самостійність та креативність – 6 балів 

Максимальна кількість балів - 21 балів. 

 

 



15. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання:  

Іспит. Студенти готують текст наукового проекту та мультимедійну презентацію. 

Тематика проектів має відображати проблематику дисципліни, що викладається 

(Методологічні рекомендації до проведення й оцінювання заліку див. Робоча навчальна 

програма дисципліни). https://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/instituti/imvsn/suspilnih-

disciplin-social-roboti/robochi-navchalni-programi1.html  

16. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю 

(див.: Робоча навчальна програма дисципліни, п.п. 7.5). https://maup.com.ua/ua/pro-

akademiyu/instituti/imvsn/suspilnih-disciplin-social-roboti/robochi-navchalni-programi1.html  

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

17. Шкала відповідності оцінок 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 

FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 

F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

18. Рекомендовані джерела (література): 

1. Коваленко А. Філософія : навч.-метод. посіб. для студ. / Анатолій Коваленко. – 

Львів : ЦПД, 2019. – 106 с  

2. Петрушенко В. Л. Філософія : підручник / В. Л. Петрушенко. – 4-те вид., випр. і 

доп. – Львів : Магнолія, 2016. – 504. – 966-8340-38-8.  

3. Поцюрко М. Філософія : навч.-метод. посіб. / Марія Поцюрко. – Львів : Сполом, 
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V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  «Філософія» 

Разом: 120 год., з них 26 год. – лекції, 26 год. – семінарські заняття, самостійна робота – 68 год, іспит 

 

Кількість балів 

за семестр 
100 балів 

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II 

Назва модуля Загальні проблеми психології управління в організації (48) Психологічні особливості управлінської діяльності (52) 

Лекції 1 (1 бал) 2-3 (2 бал) 4 -5 (2 бал) 6-7 (2 бал) 

 

8-9 (2 бал) 

 

10 -11 (2 бал) 

 

 

 12 (1 бал) 

 

 

 

13 (1 бал) 

 Теми 

лекцій 

Філософія, її 

гуманістична 

спрямованість, 

коло 

проблем і роль 

у суспільстві. 

Філософія 

Середньовіччя і 

Відродження. 

Філософська 

думка в Україні. 

Філософська 

онтологія. Проблема 

буття. 

Діалектика та її 

альтернативи. 

Діалектика та 

її 

альтернативи. 

Філософія 

суспільства. 

Соціальний 

прогрес і 

перспективи 

розвитку 

людства 

Семінарські і 

практичні 

заняття 

 2-3 (5 бал) 4-5 (5 бал) 6-7 (5 бал) 

 

8-9 (5 бал) 

 

10-11 (5 

бал) 

 

12 (5 бал) 

 

13 (5 бал) 

 

Теми  

семінарських  

занять 

 Філософія 

Середньовіччя і 

Відродження. 

Філософська 

думка в Україні. 

Філософська 

онтологія. Проблема 

буття. 

Діалектика та її 

альтернативи 

Діалектика та 

її 

альтернативи 

Філософія 

суспільства 

Соціальний 

прогрес і 

перспективи 

розвитку 

людства 

Самостійна 

робота 

1 (5 балів) 

 

 

1 (5 балів) 

 

Поточний 

контроль 

модульна контрольна робота №1 

(21  бал) 

 

 

 

Модульна контрольна робота 

(25 балів) 

модульна контрольна робота №2 

 (21 бал) 

 
ІНДЗ  

Підсумковий 

контроль 
Розрахунковий коефіцієнт: 1 

 
 

 

 


