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Загальний опис навчальної дисципліни

Анотація курсу. Дисципліна «Філософія» належить до базової частини 
гуманітарного, соціального та економічного циклу основної освітньої програми 
бакалаврату. У системі освіти філософія займає особливе місце -  вона виявляє, 
систематизує і критично осмислює світоглядні компоненти. Формування і розвиток 
сучасної світоглядно-методологічної парадигми студентської молоді неможливе 
без філософії як теоретичної основи людського світобачення, без розуміння 
філософії як життєвого завдання.

Метою курсу «Філософія» є забезпечення глибокого засвоєння специфіки 
філософського осягнення дійсності та формування високої світоглядно- 
методологічної культур здобувачів.

Завданням курсу «Філософія» є розкриття глибинної, динамічної сутності 
філософії як світогляду, як системи методологічних засад осмислення світу в 
цілому та місця людини в ньому.

У результаті філософської підготовки майбутній фахівець сформує уявлення 
про загальну картину світобудови, про сутність, призначення і сенс життя людини, 
про різноманіття форм людського знання, про співвідношення раціонального й 
ірраціонального, віри й знання, про духовні цінності і їхнє значення в 
повсякденному житті людини; збагне роль філософії в розвитку суспільства, 
усвідомить зміст взаємин природного, соціального і духовного в людині; сформує 
власне бачення проблемних ситуацій на підставі почуття відповідальності за
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прийняті рішення; навчиться виражати й обґрунтовувати власну позицію 
ціннісного відношення до минулого, сьогодення, майбутнього.

Результати навчання (компетентності)

Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни

Спеціальність Загальні компетентності 
(ЗК)

Спеціальні
(фахові)

компетентності
(ФК)

Результати 
навчання(РН)

131 «Прикладна 
механіка»

ЗКЗ Вміння виявити, ставити 
та вирішувати проблеми 
ЗК6. Визначеність і 
наполегливість щодо 
поставлених завдань і взятих 
обов’язків.
ЗК14. Здатність реалізувати 
свої права і обов'язки як члена 
суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського 
(вільного демократичного) 
суспільства
ЗК15 Здатність зберігати та 
примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на 
основі розуміння історії, її 
місця у загальній системі 
знань про природу і 
суспільство.

ФКЗ. Здатність 
проводити
технологічну і 
технікоекономічну 
оцінку ефективності 
використання нових 
технологій і 
технічних засобів 
ФК9. Здатність 
представлення 
результатів своєї 
інженерної 
діяльності 3 
дотриманням 
загальноприйнятих 
норм і стандартів. 
ФК10. Здатність 
описувати та 
класифікувати 
широке коло 
технічних об’єктів 
та процесів, що 
грунтується на 
глибокому знанні та 
розумінні основних 
механічних теорій та 
практик, а також 
базових знаннях 
суміжних наук

РН16. Вільно 
спілкуватися з 
професійних питань 
усно і письмово 
державною та 
іноземною мовою, 
включаючи знання 
спеціальної 
термінології та 
навички
міжособистісного
спілкування

Орієнтовний перелік тем лекцій

1. Філософія як особливий тип світоглядного знання
2. Філософія Стародавнього світу
3. Філософія Середньовіччя та доби Відродження
4. Філософія Нового часу та Просвітництва
5. Європейська філософія XIX століття
6. Буття людини в історико-філософському вимірі
7. Свідомість як філософська проблема
8. Філософська теорія пізнання
9. Людина та її буття як предмет філософського осмислення



10. Соціальна філософія
11. Суспільство, природа, майбутнє

Орієнтовний перелік тем практичних занять

1. Філософія як спосіб духовного самовизначення людини в світі
2. Співвідношення філософії та мудрості в античну добу
3. Проблема співвідношення віри й розуму у філософії Середньовіччя
4. Пошуки та обгрунтування наукового методу пізнання мислителями 

Нового часу
5. Провідні ідеї сучасної некласичної філософі
6. Рівні буття і їх взаємозв'язок
7. Свідомість у філософському вимірі
8. Філософський зміст пізнання і проблеми пізнаваності світу
9. Природа людини і сенс її існування
10. Філософський аналіз суспільства
11. Суспільство, природа, майбутнє

Політика курсу

Політика щодо відвідування занять. Здобувані повинні відвідають лекційні 
й практичні заняття. За об’єктивних причин, за погодженням із керівником закладу, 
навчання може здійснюватись в он-лайн формі. Усі види робіт треба виконувати 
своєчасно, згідно з календарним планом. Пропущені заняття необхідно 
відпрацювати до ПМК. Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за 
наявності поважних причин.

Політика щодо поведінки на заняттях. Під час практичних занять 
створюється творчий простір для формування практичних умінь і навичок роботи у 
колективі. На заняттях необхідно дотриматись правил роботи у групі: шанобливо 
ставитись до поглядів колег, підтримувати дружню співпрацю та взаємодопомогу, 
працювати у команді.

Політика щодо оцінювання. На заняттях вітаються прояви творчості, 
креативності та індивідуальний підхід. При оцінюванні враховується активність 
здобувачів на заняттях, теоретична підготовка, виконання практичних завдань та 
завдань для самостійної роботи. При відповідях та виконанні завдань вітається 
творчість, креативність, індивідуальний підхід.

Політика щодо академічної доброчесності: При виконанні всіх завдань і 
видів контролю курсу треба дотримуватись академічної доброчесності.
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