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1. семестр 1
Лекцій (36), практичні (18), самостійна робота (66)
Аудиторні, онлайн
З метою підготовки спеціалістів дисципліна спрямована на вивчення історії пошуків та
винайдення
граничних орієнтирів людського буття, поетапного становлення культури людського мислення,
форм та рівнів пізнання, осмислення буття, сутності історії та культури, фундаментальних
вимірів та цінностей людського буття.
Метою вивчення курсу основи філософських знань є ознайомлення студентів із ідеями та
оригінальними текстами видатних представників світової та української філософії; сприяти
розумінню студентами значення духовних пошуків у свідомому регулюванні людьми власної
життєдіяльності; зорієнтувати студентів щодо актуальних проблем сучасної філософії; сприяти
засвоєнню студентами засобів філософського аналізу проблем людського життя та розвитку
науки;
продемонструвати глибоку спорідненість парадигм філософського мислення, наукової та
художньої
творчості.
ПР 1. Здатність формулювати та вирішувати дослідницьке завдання,
для його вирішення збирати, оброблювати та систематизувати

опанування дисципліни
Зміст програми (основні теми)

ПР 8. Обізнаність у існуючих інформаційних технологіях для
вирішення професійних задач фахівців у ІТ-галузі та здатність до їх
обґрунтованого вибору, налаштування та подальшої експлуатації
Тема 1. Філософія, її сутність та предмет вивчення
Тема 2. Історичні типи філософії. Філософія Стародавнього Сходу (Індія, Китай)
Тема 3. Антична філософія
Тема 4. Середньовічна філософія
Тема 5. Сучасна світова філософія
Тема 6. Філософія епохи Відродження
Тема 7. Філософія Нового часу
Тема 8. Новітня філософія XIX ст.
Тема 9. Філософія XX століття

Система оцінювання студента

Поточний контроль, модульний контроль. Залік

Література предмету (до 5
позицій)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Технічне та програмне
забезпечення

Проектор, проекційний екран, доступ до мережі Інтернет.
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