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1. Мета опанування дисципліни: увести студентів у сферу формування, функціонування 

і розвитку духовного  виробництва, що продукує знання з основних проблем буття, 

мислення і пізнання; допомогти студентам самовизначитися в особистих світоглядних 

позиціях, сформувати соціально-філософську свідомість. 

 

2. Завдання: прищеплювання студентам глибоких знань про основні принципи? категорії 

і закономірності розвитку філософського знання про досягнутий рівень їхнього сучасного 

стану; підвести студентів до розуміння того, що  філософія,  будучи саморефлексією в 

усвідомленні людиною змісту й цілей життя та доль людської цивілізації є важливим 

етико-гуманістичним фактором у розумінні людини як вищої цінності 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:  

знання і розуміння:  

ідей та теорій філософської думки світу та України; 

основних категорій філософії; 

еволюції уявлень про буття та матерію; 

складових елементів структури гносеології, онтології, філософської антропології. 

 

застосування знань і розумінь:  

уміння аналізувати філософські проблеми в сучасних умовах в країні та світі 

здатність аналізувати методи філософії пізнання задля використання в науковій 

діяльності 

уміння визначати фактори, які впливають на формування та розвиток 

філософської думки на кожному етапі її формування 

уміння аналізувати свідомість як провідну властивість людини, виокремити 

сучасні особливості трактування свідомості 

здатність дати об’єктивну оцінку виваженості та ефективності прийнятого 

рішення в культурному та цивілізаційному сенсі 

уміння визначати пріоритетні напрями розвитку соціуму, культури, цивілізації 

здатність критично осмислювати інформаційні потоки соціально-філософської 

проблематики 

здатність оцінювати переваги та недоліки стратегій вирішення глобальних 

проблем сучасності 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Філософія, коло її проблем. 

Тема 2. Історичні типи філософії. 



Тема 3. Філософська думка в Україні. 

Тема 4. Основні філософські концепції сучасності. 

Тема 5. Філософське розуміння світу: буття та матерія. 

Тема 6. Філософське розуміння свідомості. 

Тема 7. Суспільна свідомість та її структура. 

Тема 8. Філософія пізнання. 

Тема 9. Філософія наукового пізнання. 

Тема 10. Діалектика, її альтернативи, основні закони та категорії. 

Тема 11. Природа як предмет філософського аналізу 

Тема 12. Суспільство як система, що розвивається. 

Тема 13. Суспільство та особистість. 

Тема 14. Філософія культури. 

Тема 15. Соціальне прогнозування. Глобальні проблеми сучасності. 
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