
 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Сучасна філософія 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет. 

Повна назва структурного підрозділу  
Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра філософії. 

Розробник 

Артюх В’ячеслав Олексійович, кандидат 

філософських наук, доцент, доцент кафедри 

філософії. 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК України – 7 

рівень; FQ-EHEA – перший цикл; QF-LLL – 6 

рівень. 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, QF-

LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів:  3 – 7-го  

семестрів для першого рівня вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2 - 3-го 

семестрів для другого рівня вищої освіти 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години 

становить контактна робота з викладачем (16 

годин лекцій; 16 годин практичних занять), 118 

годин становить самостійна робота 

Мова викладання Українською мовою. 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для 

всіх здобувачів вищої освіти 

Передумови для вивчення дисципліни 
Необхідні базові знання із фахових та 

гуманітарних дисциплін. 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні. 

Обмеження Обмеження відсутні. 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є надання методичного та теоретичного матеріалу для отримання 

студентами необхідних знань з проблем сучасної філософії, забезпечити глибоке засвоєння 

специфіки філософського осягнення дійсності, високу світоглядно-методологічну культуру 

студентів, спрямувати їх на самостійні роздуми над найважливішими філософськими, 

індивідуально та соціально значущими життєво-практичними і світоглядно-теоретичними 

проблемами. 

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

 

Тема 1. Поняття сучасної філософії та її загальна характеристика. 

1. Призначення і предмет курсу.  

2. Філософія модернізму як філософія доби модерну.  

3. Філософські концепції західної духовної культури, які визначили розвиток філософської 

думки новітнього часу. 

4. Структура курсу і її обгрунтування. 

5. Становлення сучасної філософії. Внутрішня розірваність світовідчування людини Нового 

часу. Значущість людської активності. Тенденція індивідуалізму: актуалізація проблем людського 

існування.  

6. Боротьба з традицією. Звільнення – основоположний концепт модерної філософії. 

Тема 2. Філософія марксизму. 

1. Класична німецька філософія та філософія марксизму. Енгельс про значення гегелівської 

спадщини для формування марксизму.  

2. Філософія Фойербаха та формування філософії марксизму.  

3. Енгельс про основне питання філософії. 

4. Поєднання матеріалізму з діалектикою. 

5.  Сутність матеріалістичного розуміння історії. 

6. Неомарксизм. 

Тема 3. Позитивізм. 

1. Перший позитивізм. 

2. Другий позитивізм 

Тема 4. Неокантіанство та феноменологія. 

1. Марбурзька школа. Ставлення до теоретичної спадщини І. Канта. 

2. Фрайбурзька школа. Проблема специфіки соціально-історичного знання. Генріх Риккерт. 

Вчення про цінності. 

3. Конституювання феноменології Едмундом Гуссерлем.  

4. Макс Шелер. 

5. Феноменологічні погляди М. Мерло-Понті. 

Тема 5. Філософія життя та екзистенціалізм. 

1. Артур Шопенгауер як предтеча «філософії життя». Світ як уявлення: теорія пізнання. 

2. Фридрих Ніцше: тлумачення церкви; смерть Бога; стрибок у новий смисл; позитивна 

релігійність; міф вічного повторення; ніцшівська цінність надлюдини. 

3. «Філософії життя»: В. Дільтай, Г. Зіммель, О. Шпенглер, А. Бергсон, Л. Клагес, Е. Юнгер.  

4. Основні характеристики екзистенційної філософії: суб’єктивізм, постулювання унікальності 

індивіда, трагічність людського існування, значущість «межових ситуацій» для прозрівання 

людської екзистенції, феноменологічність, динамізм особи, суперечність між індивідом і 

суспільством. Релігійний і «атеїстичний» варіанти філософії існування. Релігійні екзистенціалісти 

(С. К’єркегор, Г. Марсель, К. Ясперс, Н. Бердяєв, Л. Шестов, М. Бубер), «атеїстичні» 

екзистенціалісти (А. Камю, Ж.-П. Сартр, С. де Бовуар). 

5. Мартин Гайдеґґер: фундаментальна онтологія і філософія техніки. 

Тема 6. Філософська герменевтика. 

1. Герменевтика як загальна теорія інтерпретації. Філософська герменевтика. 

2. Герменевтичні ідеї Ф. Шляйермахера.  

3. Вільгельм Дільтай: розвиток герменевтики як методологічної основи гуманітарного знання.  

4. Герменевтика Г.-Г. Гадамера: «Істина і метод»: показ обумовленості рефлективно-теоретичного 

освоєння світу допрекативними формами знайомства з ним. 

Тема 7. Неопозитивізм на постпозитивізм. 

1. «Віденський гурток» і формування логічного позитивізму Висування М. Шліком верифікації як 

принципу пізнання. Логічне дослідження як аналіз мови науки, «логічного синтаксису мови 

науки». 

2. Філософія Карла Раймунда Поппера. Метод і фальсифікаційність.  

3. Філософія лінгвістичного аналізу (лінгвістична філософія, філософія звичайної мови).  



 

 

4. Концепт зміни наукових парадигм Томаса Куна. 

Тема 8. Структуралізм, постструктуралізм та постмодернізм 

1.Виникнення структуралізму. Фердинанд де Соссюр, Клод Леві-Строс, Ролан Барт як основні 

репрезентанти структуралізму.  

2.Постструктуралізм Мішеля Фуко.  

3.Ситуація постмодерну. Ж.Ф. Ліотар. Деконструктивізм Ж. Деррида. 

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

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. 

Навички раціональної організації власної діяльності та 

ефективного використання часу. 

Здатність спілкуватися українською мовою як усно, так і 

письмово. 

Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

Здатність вчитися і опановувати сучасні знання. 

Здатність бути критичним і самокритичним. 

Навички міжособистісної та ділової комунікації. 

Цінування та повага національної різноманітності. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) та практичні заняття (ПЗ): 

Тема 1. 

Л 1. Поняття сучасної філософії та її загальна характеристика. 

Тема 2. 

Л 2. Філософія марксизму. 

ПЗ 1. Карл Маркс, Фридрих Енгельс: матеріалістичне розуміння історії  

Тема 3. 

Л 3. Позитивізм. 

Тема 4. 

Л 4. Неокантіанство та феноменологія. 

Тема 5. 

Л 5. Філософія життя та екзистенціалізм.  



 

 

ПЗ 2. Фридрих Ніцше: смерть бога і поява надлюдини. 

ПЗ 3. Мартин Гайдеггер: Dasein-аналітика. 

ПЗ 4. Жан-Поль Сартр: проблема людської свободи. 

ПЗ 5. Карл Ясперс: про витоки та мету історії. 

Тема 6. 

Л 6. Філософська герменевтика. 

ПЗ 6. Ганс Георг Гадамер: герменевтичний метод.  

Тема 7. 

Л 7. Неопозитивізм на постпозитивізм. 

ПЗ 7. Людвіг Вітгенштайн: логічно досконала мова. 

Тема 8. 

Л 8. Структуралізм, постструктуралізм та постмодернізм. 

ПЗ 8. Мішель Фуко: археологія знання. 

 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Ведення понятійного словника та конспекту лекцій. 

НД 2. Усна або письмова відповідь на проблемне питання / ситуативне завдання (вирішення, 

презентація, обговорення). 

НД 3. Читання оригінального твору філософа / або перегляд витворів мистецтва (картин, 

фотографій, скульптур, фільмів тощо) за вибором та написання есе з висвітленням основних ідей. 

НД 4. Складання комплексного письмового модульного контролю (тестування). 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції; 

МН3. навчальна дискусія при обговоренні есе; 

МН4. практичні заняття. 

Лекції знайомлять студентів з основними етапами розвитку релігійної думки й релігійного 

комплексу в цілому, поглядами окремих теологів різних епох (РН1), що допомагає розуміти роль 

релігії в розвитку цивілізації. Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають 

студентам можливість застосовувати загально-гуманітарні знання у практичній діяльності (РН2-

РН4), що становить основу практико-орієнтованого навчання. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1 Критерії оцінювання 

Змістовний модуль оцінюється за 100-бальною системою: 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 2 (незадовільно) 35 ≤ RD ≤ 59 



 

 

складання   

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний курс 

з навчальної дисципліни 
2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: опитування 

та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача в процесі виконання 

практичних завдань, самооцінювання поточного тестування, обговорення та взаємооцінювання 

студентами виконаних практичних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних (М1) та письмових (М2) 

опитувань, перевірки понятійного словника та конспекту лекцій (М3), есе (М4), індивідуальних 

презентацій (М5), колективних дискусій (М6) та тестування (М7). Всі роботи повинні бути 

виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1) ведення понятійного словника та конспекту лекцій – 8 балів; 

2) робота з першоджерелами (читання оригінального твору філософа / або перегляд витворів 

мистецтва (картин, фотографій, скульптур, фільмів тощо) за вибором та написання есе з 

висвітленням основних ідей) – 8 балів; 

3) усна або письмова відповідь на проблемне питання / ситуативне завдання (вирішення, презентація, 

обговорення) – 64 балів; 

4) складання комплексного письмового модульного контролю (тестування) – 20 балів. 

В особливих ситуаціях робота протягом семестру може бути виконана дистанційно: 

1) ситуативне завдання (вирішення) – 15 балів; 

2) реферат 20 балів; 

3) індивідуальне дослідницьке завдання (виконання) – 25 балів. 

Форма підсумкового контролю – залік, що проводиться у письмовій формі за тестовими 

технологіями. 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни 

10.1 Засоби навчання 
Навчальний процес потребує використання проектору та електронної 

дошки (ЗН 1). 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Основна література: 

1 Філософія : підручник / Л. В. Губерський, В. П. Андрущенко, 

А. О. Баумейстер [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : Фоліо, 

2018. – 621 с. 

2 Воронюк О. Л. Філософія : підручник / О. Л. Воронюк. – 2-ге вид., 

випр. – К. : Медицина, 2015. – 224 с. 

Допоміжна література: 

1 Філософія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство [Текст] : зб. 

наукових праць молодих вчених / за ред.: Г.А. Александрової, Г.А. 

Черненко. – К. : Київський ун-т, 2018. – 71 с. Західноєвропейська 

філософія ХІХ-ХХ ст.: Навчальний посібник / Відп. ред. проф. В.М. 

Вандишев. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 152 с. 

2 Рьод Вольфганг. Шлях філософії: ХІХ-ХХ століття. Пер. з нім. – К., 

2010. 

3 Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей. Т.1-4. 

/ Під кер. Б. Кассен. Пер. з франц. – К., 2009-2016. 

 

 


