
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Силабус навчальної дисципліни  

«Philosophy» («Філософія» англійською мовою) 
 

Спеціальність / Specialty  

Освітня програма / Educational 

Program 

 

Освітній рівень / Educational 

Level 

Перший (бакалаврський)/ First (Batchelor)  

Статус дисципліни / Status  Базова / Basic 

Мова викладання / Language   англійська / English 

Курс / семестр / Course / Semester  1 course, 1
st
 semester 

Кількість кредитів ЄКТС / 

Quantity of Credits  

2 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання / Distribution 

into Kinds of Lessons  

Лекції / lectures – 24 год.   

Практичні (семінарські) / practice (seminars) – 24 hours. 

  

Форма підсумкового контролю / 

Final Control  

 Exam  

Кафедра / Department Кафедра філософії та політології, 1 корпус, ауд. 512, 

тел.: +38 (057) 702–06–97 / Department of Philosophy and 

Political Studies, I Housing, room 512, p. +38 (057) 702–06–

97 

 

Викладач (-і) / Lector  Білецький Ігор Павлович, доцент, кан. філос. наук / Biletsky 

Igor Pavlovich, associate professor, PhD. 

Контактна інформація 

викладача (-ів) /contacts 

 biletsky-igor@i.ua 
 

Дні занять / days of lessons Згідно з розкладом / According to the plan  

Консультації / consultations  Віторок, 14.30 – 15.30 / Tuesdays, 14.30 – 15.30  

The task of the course is to teach students to the fundamentals of philosophy, to orientate 

with the above-mentioned conceptions and doctrines. It's also supposed that the students after 

the course study could analyze independantly the philosophical problems concerning their 

professional activity and everyday life.  

Preconditions for studies – no preconditions  

Content of the Study Discipline  

Theme 1. Philosophy, its Subject, Structure and Functions. 

Theme 2. Indian Philosophy. 

Theme 3. Chinese Philosophy.  

Theme 4. Antique Philosophy. 

Theme 5. Medieval Philosophy. 

Theme 6. New Time Philosophy.  

Theme 7. German Classical Philosophy.  

Theme 8. Positivistic Philosophy and Epistemology.  

Theme 9. Irrational Philosophy. 

Theme 10. Philosophic Anthropology and Psychoanalysis.  

Theme 11. Social Philosophy and Philosophy of Culture. 

Theme 12. Philosophy of History.  

Сторінка курсу на платформі Мoodle РПНД, технологічна карта, методичні 



 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

(персональна навчальна система) рекомендації до семінарських занять   

Рекомендовані джерела / Study Materials 

1. Biletsky I., Malyshenko A. Philosophy. Textbook // Харків – вид. ХНЕУ, 2010. – 168 с.  

2. Russel Bertrand. A History of Western Philosophy // url: 

https://archive.org/details/TheHistoryOfWesternPhilosophy 

3. Stumpf Samuel Enoch, Fieser James. Philosophy. History and Problems // published by 

McGraw-Hill Companies, New York, 2003. – 900 p.  

Система оцінювання результатів навчання 

Максимально можлива кількість балів за поточний контроль упродовж семестру – 60. 

Підсумковий  контроль  проводиться у формі семестрового диференційованого заліку. Під час 

семестрового контролю у формі диференційованого заліку підсумкова кількість балів з 

навчальної дисципліни (максимум – 100 балів) визначається як сума (проста) балів за 

результатами успішності студента при поточному контролі  

Evaluation 

Maximal possible quantity of points for the work during the semester is 60 (sixty). The Final 

evaluation is led in the form of exam where it is possible to earn till 40 (forty) points. The maximal 

mark can be thereby 100 (one hundred) points.  

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни  

Види навчальної роботи (кількість*бали) Мах кількість балів 

Робота на лекційних і семінарських заняттях / Work at lectures and 

practical lessons 
4 

Аналітична доповідь або есе / Analytical report or an essay 18 

Експрес-опитування / Express-questioning  8 

Письмова контрольна робота (2*15) / Control works (2*15) 30 

Усього протягом семестру / In general for semester  60 

Екзамен / Exam 40 

Максимальна кількість балів / Maximal quantity of points  100 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 
для заліку 

90 – 100 A Відмінно / Excellent 

Зараховано /  

Credit  

82 – 89 B 
Добре / Good 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
Задовільно / Satisfactory  

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
Незадовільно / Unsatisfactory  

не зараховано / 

No credit  1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 

Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, самоплагіат, 

фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. 

Пропуски занять відпрацьовуться (усне опитування); невиконання самостійної роботи 

неприпустиме. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни. 

https://archive.org/details/TheHistoryOfWesternPhilosophy
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Силабус затверджено на засіданні кафедри філософії та політології «16» вересня 2020 р. Протокол № 2. 

 


