
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Силабус навчальної дисципліни  

"Філософія" 
 

Спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології" 

Освітня програма "Інформаційні системи та технології" 

Освітній рівень Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання Українська  

Курс / семестр 2 курс / 3 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 24 год.   

Практичні (семінарські) – 24 год. 

Самостійна робота – 102 год. 

Форма підсумкового контролю Екзамен 

Кафедра Кафедра міжнародних відносин, політичних наук і 

практичної філософії, 1 корпус, ауд. 512,  

тел.: +38 (057) 702–06–97 http://www.kafmvp.hneu.edu.ua/ 

Викладач (-і) Михайличенко Дмитро Юрійович, кандидат історичних 

наук, доцент кафедри міжнародних відносин, політичних 

наук і практичної філософії 

Контактна інформація викладача dmytro.mykhailychenko@gmail.com 

Дні занять За розкладом 

Консультації По п’ятницях з 13.55 до 15.30, ауд. 512 (1) 

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів системи знань та навичок щодо 

розуміння базових філософських категорій та концепцій, які описують фундаментальну 

природу реальності; усвідомлення засад соціального буття; панування загальнонауковою 

методологією та когнітивною логікою процесу наукового пізнання 

Передумови для навчання 

Історія, Право, Література, Природничі науки / знання щодо періодизації історичного 

процесу і розвитку культури людства; вміння визначати основні правові та моральні норми 

суспільного життя; знання про спадщину світової літератури; знання щодо сучасної 

природничо-наукової картини світу.  

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Філософія як універсальне знання 

Тема 1. Філософія як універсальний тип знань 

Тема 2. Стародавня філософія 

Тема 3. Філософія епохи Середньовіччя та Відродження 

Тема 4. Філософія Нового часу 

Тема 5. Німецька класична філософія 

Тема 6. Сучасна світова філософія 

Тема 7. Традиції вітчизняної філософської думки 

Змістовий модуль 2. Основні проблеми сучасної філософії в контексті розвитку 

інформатики 

Тема 8. Філософія буття (метафізика й онтологія) 

Тема 9. Пізнання як предмет філософського аналізу (гносеологія та епістемологія) 

Тема 10. Філософська антропологія 

Тема 11. Соціальна філософія 

Тема 12. Філософія інформації. 

 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

РПНД, технологічна карта, методичні 

рекомендації до самостійної роботи 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=7127.  
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Система оцінювання результатів навчання 

Оцінювання результатів навчання здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою. 

Мінімально кількість балів за поточний контроль упродовж семестру, яка дозволяє студенту 

складати екзамен, – 35, максимальна – 60. Підсумковий контроль проводиться у формі 

семестрового екзамену. Мінімальний бал, що дозволяє успішно скласти екзамен, – 25, 

максимальний – 40. Підсумкова кількість балів з навчальної дисципліни визначається як 

проста сума балів за результатами успішності студента (максимум – 100 балів). 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни  

Види навчальної роботи (кількість*бали) Мах кількість балів 

Робота на лекційних заняттях 16 

Участь у обговоренні питань семінарських занять 8 

Доповідь (1*10) 10 

Експрес-опитування (16*1) 16 

Есе 10 

Іспит 40 

Максимальна кількість балів 100 

Політики навчальної дисципліни 

Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності 

(https://www.hneu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist/). Порушеннями академічної 

доброчесності вважаються: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, 

списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. Пропуски занять 

відпрацьовуються (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://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=7127. 

 

Силабус затверджено на засіданні кафедри філософії та політології 

«14» червня 2021 р. Протокол № 11. 
 

https://www.hneu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist/

