1. Назва модуля: Філософія
2. Код модуля: ВГСПБ.2.3.1
3. Тип модуля: Вибіркова
4. Семестр: I
5. Обсяг модуля: Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредити ЄКСТ – 3.0):
аудиторні години: денна форма навчання – 34 год. (лекції 24 год., семінарські заняття 10 год.);
заочна форма навчання аудиторні - 6 (лекції)
6. Лектор: кандидат .соціологічних наук, доцент Судаков Микола Володимирович
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 знати: сутність і специфіку філософії як форми суспільної свідомості; основні етапи
розвитку філософії, характер і зміст її основних теорій і течій; визначення
фундаментальних філософських категорій зі сфер онтології, гносеології та
епістемології, соціальної філософії, філософії культури; основні загальнофілософські методи та їх характерні ознаки.
 вміти: застосовувати набуті знання при аналізі реалій сучасного суспільного буття;
виявляти, логічно формулювати та аргументовано відстоювати свою світоглядну
позицію та власне бачення філософських проблем, що розглядаються; синтезувати
набуті знання із фахових та гуманітарних дисциплін у цілісне світосприйняття.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
 пререквізит: Всесвістня історія, Історія України, Основи суспільствознавства,
Людина і світ.
 кореквізит: Соціологія, Психологія, Соціальна робота, Соціологічна теорія, Етика,
Естетика.
10. Зміст модуля:
Походження філософії, її предмет. Основні способи освоєння людиною світу:
пізнавальний, практичний, духовно-практичний. Філософія як світогляд і знання.
Природа і специфіка філософських категорій. Матеріалізм, ідеалізм, дуалізм. Основні
історичні етапи розвитку філософії. Класична і некласична філософія. Вплив філософії
на формування світоглядної, методологічної і професійної культури студентів..
11. Рекомендована література:
 Ананьїн В.О., Горлинський В.В., Пучков О.О., Уваркіна О.В. Філософія: навч.
посібник для студ. вищ. навч. закладів / Військовий ін-т телекомунікацій та
інформатизації НТУУ "КПІ" / В.О.Ананьїна (ред.). – К. : [Вид-во НПУ ім.
М.П.Драгоманова], 2008. – 327с.
 Андрущенко В.П., Губерський Л.В., Михальченко М.І. Соціальна філософія.
Історія, теорія, методологія: Підручник для вищих навч. закл. – 3. вид., випр. та
доп. – К. : Генеза, 2006. – 656с.
 Арутюнов В.Х., Бондар С. В., Вільчинський Ю.М., Герасимович А.М., Майорова
Т.В. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): навч.-метод. посіб. для самост.
вивч. дисц. / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний
економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" – К. : КНЕУ, 2008. – 312c.
12. Форми та методи навчання:
 Форми: денна, заочна
 Методи: лекції, семінарські заняття, самостійна робота
13. Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль
знань та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі заліку та усного
екзамену. Поточний контроль: денна форма навчання – 75 балів; заочна форма навчання –
50 балів; підсумковий контроль: денна форма навчання – 25 балів; заочна форма навчання –
50 балів . Максимальна сумарна оцінка - 100 балів
14. Мова навчання: українська

