
 ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет екології і права 

Силабус дисципліни 
“Філософія” 

Профіль дисципліни 

Кафедра суспільних 
наук 

Освітній ступінь – перший (бакалаврський) 
Галузь знань: 10 – «Природничі науки» 
Спеціальність: 103 – «Науки про землю» 
Освітньо-професійна програма «Науки про землю» 
Кількість кредитів – 4 
Загальна кількість годин – 120 
Рік підготовки третій, семестр – щостий 
Компонент освітньої програми: основна 
Цикл підготовки: загальний 
Мова викладання: українська 

1. Інформація про викладача

Викладача Шевчук Світлана Федорівна 

Профайл викладача http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-sn/m-
sklad-sn/shevchuk-svitlana-fedorivna 

Контактна інформація Тел.098-433-80-86; E-mail: sveta_schevchuk@ukr.net 
Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=298 

Консультації  Онлайн консультація через  Viber щосереди з 13.00 до 
15.00 

3.Анотація  дисципліни 

Динамічні процеси сучасного суперечливого світу ставлять кожну людину в складні 
умови соціального життя. Радикальна зміна ціннісних орієнтацій, необхідність постійного 
пошуку життєво важливих рішень, стресові ситуації – все це проблеми людського буття, 
сфера застосування світоглядної культури, основу якої складає філософія. Виконуючи свої 
функції, філософія озброює людину знанням загальних принципів, законів, методів, 
спираючись на які вона  отримує можливість орієнтуватися в складній системі зв’язків, 
відношень об’єктивної дійсності, більш усвідомлено та ефективно навчатись і  виконувати 
роботу в межах обраної професії. 

4.Мета та цілі дисципліни 

Метою курсу є надання методичного та теоретичного матеріалу для 
отримання  необхідних знань  з філософії як навчальної дисципліни, забезпечення глибокого 
засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, формування методологічної 
культури у студентів, спрямування їх мислення на самостійні роздуми над важливими 
філософськими проблемами та проблемами, що виникають при виконанні професійної 
діяльності.  

Ціль курсу – сформувати у слухачів наступні компетентності: 
К02. 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 
К12. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 
  

5.Організація навчання 
  

5.1Обсяг дисципліни 
  

Вид заняття Загальна кількість годин 
Денна Заочна 

Лекції  20  4 
Практичні (семінарські)  22  4 
Самостійна робота  78  112 

  
5.2Формат дисципліни 
  

Формат проведення дисципліни очний та змішаний, у якому поєднуються традиційні 
форми навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle.  

  
5.3Тематичний план начальної дисципліни 

  

№ з/п Тема Назва теми 
Кількість годин 

лекції Практичні 
заняття 

1 Т1 Філософія, її походження, проблематика та 
функції. 2  2  

2 Т2 Філософія Стародавнього світу. 2 2 

3 Т3 Філософія Середньовіччя. 1 2 

4 Т4 Філософія епохи Відродження та Нового часу. 1 2 

5 Т5 Німецька класична філософія. 2 2 

6 Т6 Сучасна західноєвропейська філософія. 2 2 
7 Т7 Українська філософська думка. 2 2 

8  Т8  Філософська онтологія (проблема буття). Духовні 
виміри буття. Свідомість. 2  2  

9 Т9 Філософія пізнання. 4 4 

10 Т10 Соціальна філософія: людина та історичний 
процес. Культура і цивілізація. 2 2 

Разом 20 22 

  
 
 
 
 



5.4Система оцінювання та вимоги 
  

Вид заняття 

Максимальна 
кількість 
балів за 
одиницю 

Модуль 1 

Кількість 
одиниць 

Максимальна 
кількість 
балів 

Лекції 0,5 20 10 
Практичні(семінарські) 
заняття 1 22 22 

        
Самостійна робота 8 1 8 
Модульна контрольна 
робота 20 1 20 

        
Разом: - 60 

  
Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену у формі 
тестування. Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням 
екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та 
взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних 
задач тощо.  

Студент не може бути допущений до складання іспиту, якщо кількість балів, 
одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю 
відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Студента 
слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової 
перевірки успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання 
іспиту, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на іспиті – 40. 

Підсумкові бали за іспит складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, що 
округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 
іспиту та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

  
6.Результати навчання 

Р16. Виявляти знання, що сприяють розвитку культури особистості, збереженню 
цінностей і примноженню досягнень суспільства, та орієнтованість на ведення здорового 
способу життя. 
  

7. Пререквізити 
  

Студент повинен знати: 

 основні події, поняття та періоди розвитку людського суспільства; 
 розрізняти поняття «соціум», «культура», «наука», «релігія», «політика» «право» та 

інші.; 
 явища і процеси світової та національної культури. 
 

Студент повинен вміти: 
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