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Силабус 

з обов’язкової навчальної дисципліни 

ФІЛОСОФІЯ 

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітньо-професійна програма 061 

«Журналістика» 

Рік навчання 2, семестр 4 

Кількість кредитів: 3 

Мова викладання: українська 

Звітність: іспит 

Викладач: 

Прізвище, ім’я, по батькові н., доц. Лебединська Ганна к. політ. 

Олександрівна 

Профайл викладача http://ppf.kdu.edu.ua/index.php/ru/pro-kafedru/sklad-

kafedri-1/108-lebedinska-ganna-oleksandrivna 

Контактна інформація Ел. адреса: lebedinskaya8ann@gmail.com 

Телефони: +38(096)3859037 

Розклад занять http://ppf.kdu.edu.ua/index.php/ru/uchbovij-

protses/rozklad 

Графік консультацій http://ppf.kdu.edu.ua/index.php/ru/uchbovij-

protses/rozklad 

1. Анотація до курсу

Викладання та навчання. Лекції, семінарські заняття (на основі проблемного викладу, 

застосування частково пошукових та дослідницьких методів), самостійна робота з 

використанням навчальної та наукової літератури, консультування. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія» є формування знань з базової 

філософської проблематики, ознайомлення з основними філософськими школами, напрямами, 

фундаментальними вченнями і поглядами всесвітньо відомих філософів; духовне збагачення 

студентів шляхом засвоєння і розуміння глибинних філософських проблем. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Філософія» є формування у студентів 

знання про особливості філософського мислення та його історичну природу; ознайомлення 

студентів з головними філософськими проблемами, поняттями, концепціями і підходами, що 

лежать в основі розвитку предмету філософії; ознайомитися з найважливішими філософськими 

поняттями і категоріями; прояснити сутність різних історичних способів філософування, тобто 

розкрити історичні підходи до розуміння філософії; виявити вузлові пункти зв’язку світогляду 

людини і філософського типу мислення й наголосити на їх історичній природі; виховувати 

культуру філософського мислення та формувати засади теоретичного мислення; формування 

навиків критичного раціонального мислення та відповідальної інтелектуальної культури; 

формувати вміння аргументовано висловлювати власні думки і толерантно сприймати інші. 

http://ppf.kdu.edu.ua/index.php/ru/pro-kafedru/sklad-kafedri-1/108-lebedinska-ganna-oleksandrivna
http://ppf.kdu.edu.ua/index.php/ru/pro-kafedru/sklad-kafedri-1/108-lebedinska-ganna-oleksandrivna
mailto:lebedinskaya8ann@gmail.com
http://ppf.kdu.edu.ua/index.php/ru/uchbovij-protses/rozklad
http://ppf.kdu.edu.ua/index.php/ru/uchbovij-protses/rozklad
http://ppf.kdu.edu.ua/index.php/ru/uchbovij-protses/rozklad
http://ppf.kdu.edu.ua/index.php/ru/uchbovij-protses/rozklad
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Вивчення дисципліни дає можливість здобути загальні компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності:  

ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі 

соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень і методів 

соціальнокомунікаційних та інших наук і характеризується невизначеністю умов. 

ЗК09. 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.  

ЗК10. 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. 

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних 

результатів: 

ПР09. Оцінювати діяльність колег як носіїв прав і обов’язків членів суспільства, 

представників громадянського суспільства.  

ПР10. Оцінювати діяльність колег з точки зору зберігання та примноження суспільних і 

культурних цінностей і досягнень. 

2. Структура курсу

К-сть год. 

Тема Результати навчання Завдання 

Л К С
е

м С
а

м
.р

.

Змістовий модуль 1. Ключові історичні періоди в розвитку західної та східної 

філософських парадигм 

2 2 4 

Тема 1. Філософія 
як теоретична 
форма 
самосвідомості 
людини 

оцінювати діяльність колег як носіїв 

прав і обов’язків членів суспільства, 

представників громадянського 

суспільства; 

оцінювати діяльність колег з точки 

зору зберігання та примноження 

суспільних і культурних цінностей і 

досягнень 

Аналіз, узагальнення 

та систематизація  

теоретичних питань 

робота на 

семінарських 

заняттях; 

презентація 

самостійної роботи  

4 6 20 

Тема 2.– 3 Історія 

філософської 

думки  

оцінювати діяльність колег як носіїв 

прав і обов’язків членів суспільства, 

представників громадянського 

суспільства; 

оцінювати діяльність колег з точки 

зору зберігання та примноження 

суспільних і культурних цінностей і 

досягнень. 

Аналіз, узагальнення 

та систематизація  

теоретичних питань, 

робота на 

семінарських 

заняттях; 

презентація 

самостійної роботи 

Змістовий модуль 2. Галузевий розвиток сучасної західноєвропейської філософії 

2 2 10 

Тема 4. 

Філософський 

зміст проблеми 

бутя 

оцінювати діяльність колег як носіїв 

прав і обов’язків членів суспільства, 

представників громадянського 

суспільства; 

оцінювати діяльність колег з точки 

зору зберігання та примноження 

Аналіз, узагальнення 

та систематизація  

теоретичних питань; 

презентація 

самостійної роботи 

Компетентності та програмні результати навчання 
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суспільних і культурних цінностей і 

досягнень; 

2 2 6 

Тема 5. 

Філософська 

антропологія 
 

оцінювати діяльність колег як носіїв 

прав і обов’язків членів суспільства, 

представників громадянського 

суспільства; 

оцінювати діяльність колег з точки 

зору зберігання та примноження 

суспільних і культурних цінностей і 

досягнень 

Аналіз, узагальнення 

та систематизація  

теоретичних питань. 

робота на 

семінарських 

заняттях; 

презентація 

самостійної роботи 

2 2 10 

Тема 6. Проблема 

пізнання у 

філософській 

гносеології  

 
  

оцінювати діяльність колег як носіїв 

прав і обов’язків членів суспільства, 

представників громадянського 

суспільства; 

оцінювати діяльність колег з точки 

зору зберігання та примноження 

суспільних і культурних цінностей і 

досягнень 

Аналіз, узагальнення 

та систематизація  

теоретичних питань 

робота на 

семінарських 

заняттях; 

презентація 

самостійної роботи 

2 2 10 

Тема 7.  Проблеми 

суспільства у 

соціальній 

філософії 
 

оцінювати діяльність колег як носіїв 

прав і обов’язків членів суспільства, 

представників громадянського 

суспільства; 

оцінювати діяльність колег з точки 

зору зберігання та примноження 

суспільних і культурних цінностей і 

досягнень 

Аналіз, узагальнення 

та систематизація  

теоретичних питань; 

робота на 

семінарських 

заняттях; 

презентація 

самостійної роботи 

 

 
3. Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 

 

№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до 

семінарських занять 

Щотижня, згідно розкладу: 
http://www.kdu.edu.ua/new/P

HD/MV_EKU_2019.pdf 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність виконання 

завдань 

2 Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне опрацювання) 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://www.kdu.edu.ua/new/P

HD/MV_EKU_2019.pdf 

Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність виконання 

3 Модуль 1, модуль 2 

(письмова робота) 

Наприкінці 

модуля 1, 2 

Самостійність, правильність 

виконання завдань 

 
Вивчення студентами навчальної дисципліни «Філософія» передбачає наступні види 

робіт:  

1. Прослухування матеріалу на лекціях  

2. Підготовка до семінарських занять  

3. Самостійна робота студента та виконання індивідуальних завдань  

Упродовж навчального семестру студенти повинні виконати 2 змістовних модулі та 

скласти у підсумку іспит. Вивчаючи модулі, студенти накопичують бали, а підсумок вивчення 

дисципліни виставляється через підсумковий контроль перед іспитом та іспит. 
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Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 
4. Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти має виконати 

індивідуальні завдання за пропущеними темами http://ppf.kdu.edu.ua/index.php/ru/uchbovij-

protses/rozklad. 

2. Поведінка в аудиторії. Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних 

норм. Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися протягом усього 

періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати інших у прагненні поглиблювати знання 

та виконувати свої обов’язки. Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне 

ставлення до здобувачів вищої освіти.  

3. Академічна доброчесність. 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення про перевірку 

наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних робіт на академічний плагіат», 

на основі якого розроблена «Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на 

академічний плагіат із використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види наукових, 

кваліфікаційних робіт, індивідуальних завдань.  Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, зберігає та 

надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-методичних та навчальних 

матеріалів, створених науково-педагогічними працівниками, аспірантами, студентами та 

співробітниками університету (глибина вибірки становить п’ять років), а також за допомогою 

репозитаріїв, доступних у мережі Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної 

підготовки здобувачів вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та 

наукових роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки кандидатських та 

докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у спеціалізованих учених радах КрНУ, з 

використанням онлайн -сервісу Unicheck, а також наукових праць студентів і викладачів. За 

критерій оригінальності творів приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, 

отриманий за допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на 

відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється відповідним протоколом, 

де зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти та здобутих 

в інших ЗВО, відбувається на основі: http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar 

 

http://ppf.kdu.edu.ua/index.php/ru/uchbovij-protses/rozklad
http://ppf.kdu.edu.ua/index.php/ru/uchbovij-protses/rozklad
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
:%20http:/www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar
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5. Методичне забезпечення 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо виконання семінарських занять та самостійної роботи. 

4. Питання до іспиту. 

5. Засоби діагностики знань: вправи, завдання для поточного та підсумкового 

контролю, тести для поточного та підсумкового контролю 
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