ФІЛОСОФІЯ
Мета курсу – ознайомлення 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; засвоєння знань з філософії як вищого теоретичного рівня світогляду, що
віддзеркалює сутності характеристики буття людини, соціуму і природи та основні форми їх
взаємодії; формування системного уявлення про основні проблемні питання, а також в
об’єктивному, неупередженому, систематичному вивченні феномену релігії в історії
суспільства, взаємозв’язок та взаємодію останньої з іншими галузями культури; формування
студентам навички самостійного розгляду; світоглядних проблем життя, методологічних
проблем пізнання та діяльності із залученням понятійного апарату філософії.
Міжпредметні зв’язки. Опанування дисципліни «Філософія» формує засади для
подальшого вивчення студентом ОК «Політологія».
Процес
вивчення
дисципліни
спрямований
на
формування
таких
компетентностей: вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність до
адаптації та дії в новій ситуації; здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
здатність приймати обґрунтовані рішення; навички міжособистісної взаємодії; 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; здатність
зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на
основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, їх 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; усвідомлення особливостей розвитку
історичних і сучасних стилів в архітектурі, містобудуванні, мистецтві та дизайні України та
зарубіжних країн; усвідомлення загальних теоретичних, методичних і творчих засад
архітектурного проектування;
Програмні результати навчання:
знати: основні філософські категорії та поняття, витоки та специфіку історичного
розвитку філософії; основні філософські підходи до розв’язання фундаментальних
філософських проблем; сутність філософії, її структуру та функції; історичні типи
світогляду; багатовікову історію розвитку філософської думки, у тому числі і в Україні;
особливості сучасної світової філософії; рівні та форми виявлення буття, зокрема, людські
виміри проблеми буття; походження та сутність, структуру і функції свідомості; сутність
духовного життя суспільства; види, рівні та форми пізнання, їх особливості; діалектику
пізнання та проблеми істини;
уміти: аналізувати праці філософів і педагогів, виявляти їх креативну сутність та
соціально значущі ідеї; порівнювати філософські концепції представників різних
філософських шкіл; обґрунтовувати власну позицію; виявляти та аналізувати тенденції
розвитку філософії; здійснювати методологічно коректне обґрунтування тенденцій розвитку
філософії; використовувати різні джерела та дослідження інших галузей знань для
обґрунтування відповідей.
Зміст навчальної дисципліни:
Основи філософії. Предмет і система філософії. Філософія Стародавнього світу.
Філософія Середніх віків та доби Відродження. Філософія Нового часу та Просвітництва.
Німецька класична філософія.
Основні теоретичні філософські проблеми. Сучасна філософія. Українська
філософія. Проблеми онтології. Проблеми гносеології. Проблеми соціальної філософії.
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, у
тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 годин самостійної та індивідуальної
роботи.
Форма семестрового контролю: іспит.
Викладач – Шарко Олег Віталійович, канд.філософ.наук, доцент кафедри
міжнародних відносин та туризму.

