
CИЛАБУС 

з курсу «Філософія» 

на отримання третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 201 «Агрономія» 

 

Обсяг курсу – 4 кредити (ECTS): 14 годин лекції, 16 годин – практичні заняття, 

90 годин – самостійна робота. 

Викладач курсу – Кобелєва Даля Леонідівна, к.філос.н., старший викладач 

ЗВО кафедри ЮНЕСКО та соціального захисту. 

 

Опис курсу 

Пререквізити – базові знання з дисциплін: Українська мова (за 

професійним спрямуванням), Історія України. 

Мета курсу – надання знань з філософії як світогляду людини, або 

сукупності поглядів на світ у цілому та ставлення людини до цього світу, в 

розумінні онтологічних, гносеологічних, аксіологічних, етичних і соціальних 

проблем буття.  

Завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання курсу, є 

надання здобувачам вищої освіти наступних можливостей: розрізняти та 

виявляти специфіку різних типів світогляду; пов’язувати загальні філософські 

проблеми з вирішенням завдань у різних галузях сучасної науки; робити 

порівняльний аналіз філософського та конкретно-наукового тлумачення буття; 

аналізувати структуру, ознаки та основні функції свідомості; наводити 

конкретні приклади реальних виявлень діалектики при аналізі складних 

проблем психіки людини; розрізняти метафізичну та діалектичну концепції 

розвитку світу; наводити конкретні приклади реальних виявлень метафізики 

при аналізі проблем суспільства; окреслювати умови, можливості та рівні 

пізнання, його різновиди та форми; давати класифікацію та філософський 

аналіз глобальних проблем сучасності, розрізняти соціально-політичні та 

економічні засоби їх розв’язання. 

У результаті вивчення курсу здобувачі повинні: 

знати:  

 основні поняття та теорії світової історії філософії;  

 основні етапи розвитку світової філософії;  

 найбільш важливі персоналії філософії, зміст основних першоджерел 

філософії; сучасні підходи до вирішення класичних філософських проблем.  

вміти:  

 читати та аналізувати філософську літературу;  

 орієнтуватись в основних філософських течіях,  

 аналізувати факти та явища, що відбуваються в суспільстві,  

 самостійно орієнтувати свою світоглядну позицію,  

 вести діалог, полеміку чи дискусію з приводу загальних засад 

життєдіяльності людини; 

 аналізувати свою професійну діяльність та її результати в широкому 

контексті філософського бачення світу.  



Компетентності: 

Інтегральні компетентності: Здатність розв’язувати комплексні проблеми в 

галузі аграрних наук та продовольства, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних наукових знань та 

професійної практики. 

Загальні компетентності: 

ЗК.02 Здатність до креативності та абстрактного мислення, аналізу, 

синтезу та застосування отриманих знань у дослідницькій науковій та 

педагогічній роботі. 

ЗК.03 Здатність проектувати і здійснювати комплексні дослідження, в 

тому числі міждисциплінарні на основі цілісного системного наукового 

світогляду з використанням знань в області історії і філософії науки. 

Результати навчання за програмою. 

ЗПРН.01 Знання основних напрямів та досягнень в галузі філософії 

науки, уміти застосовувати її методологічний арсенал щодо формулювання і 

розв’язання актуальних наукових проблем у професійній та дотичних до неї 

міждисциплінарних сферах діяльності. 
 
 

 

Структура курсу: 

Тема 1. Предмет та функції філософії.  

Тема 2. Філософія Стародавньої Греції.  

Тема 3. Східна філософія. 

Тема 4. Філософія Середньовіччя та Відродження. 

Тема 5. Філософія Нового часу. 

Тема 6. Просвітництво. 

Тема 7. Німецька класична філософія. 

Тема 8. Некласична філософія. 

Тема 9. Сучасна філософія. 

Тема 10. Філософська думка в Україні.  

 

Політика курсу – жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. У випадку таких подій – реагування відповідно до Положення про 

академічну доброчесність учасників освітнього процесу.  

Система оцінювання – оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

Бали нараховуються за наступним співвідношенням:  

для іспиту – модуль 1 – 30 % семестрової оцінки; модуль 2 – 30% семестрової 

оцінки; іспит – 40% семестрової оцінки.  

 

Інформаційні ресурси 

Бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/  

Бібліотека ім. В.Г. Короленко. URL: http://korolenko.kharkov.com/  

Бібліотека ХНТУСГ. URL: https://library.khntusg.com.ua/  

Електронна бібліотека. URL: http://lib.meta.ua/  



Студентська електронна бібліотека URL: http://www.lib.ua-ru.net/  

Нормативно-правова база України URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ 

 

 

 

 

 
 


