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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІЛОСОФІЯ» 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Циркові жанри 

Кількість кредитів: 4,0 

Рік підготовки, семестр: 1 курс, II семестр 

Компонент освітньої програми: ОК3, обов’язкова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Чаус Андрій Денисович 

Контакти +380(50)366-18-31; e-mail: a.chaus@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет музичного мистецтва 

Кафедра гуманітарних дисциплін 

Посада доцент  

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Чаус Андрій Денисович – кандидат філософських наук, доцент кафедри. Стаж роботи у вищих 

навчальних 

закладах IV рівня акредитації складає 18 років. Почав викладати на кафедрі філософії у 2004 році, у 

2008 році  захистив  кандидатську дисертацію на тему «Самоактуалізація особистості в культурі 

постмодерну» при відділі філософської антропології Інституту  філософії імені Г. Сковороди НАН 

України. 
У 2010 році пройшов курси підвищення кваліфікації за напрямом “Філософія” у Вищій школі 

філософії при Інституті  філософії імені Г. Сковороди НАН України. 
У 2011 році видав навчальний посібник з грифом МОН “Українська культура у вимірах постмодерну” 

у співавторстві з  Вячеславовою О.А. 
У 2013-2014 рр.  навчався на курсах “Дистанційне навчання в системі Moodle” при 

Східноукраїнському національному університеті імені В.Даля та отримав диплом про підвищення 

кваліфікації державного зразка.  
У 2017 році  пройшов курси тематичного удосконалення “Інноваційні компоненти у педагогічній 

діяльності викладача вищої школи” при НМАПО імені П.Л. Шупика.  
У 2019 році  пройшов  курси підвищення кваліфікації за напрямом “Філософія” у Вищій школі 

філософії при Інституті  філософії імені Г. Сковороди НАН України. 

У 2022 році пройшов міжнародне онлайн стажування «Навчально-наукова діяльність в сучасному 

університеті: виклики, рішення, перспективи» на базі Білостоцького університету (Польща). 

Лекційні та семінарські заняття  доцента Чауса А.Д. проходять на належному науково-теоретичному 

рівні із застосуванням інноваційних підходів у навчанні та використанням інформаційних технологій.  

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Головна мета навчальної дисципліни «Філософія» – допомогти студентам сформувати уявлення 

про проблематику та мову філософії, її методи, поняття та категорії, про історію філософії та її підхід 

до вирішення сучасних глобальних проблем, що дозволило б самостійно орієнтуватися не лише на 

належному рівні в науково-філософській термінології, але й крізь призму останньої зрозуміти не 

менш складні та суперечливі процеси життя. 

Завдання дисципліни «Філософія»: 

 сформувати у студентів уявлення про особливості філософського мислення та його історичну 

природу; 

 ознайомити студентів із головними філософськими проблемами, поняттями, концепціями і 

підходами, що лежать в основі розвитку предмету філософії;  
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 ознайомити студентів із найважливішими філософськими поняттями і категоріями; 

 прояснити сутність різних історичних способів філософування, тобто розкрити історичні 

підходи до розуміння філософії; 

 виявити вузлові пункти зв’язку світогляду людини і філософського типу мислення й наголосити 

на їх історичній природі;  

 виховувати культуру філософського мислення та формувати засади теоретичного мислення. 

 сформувати навички критичного раціонального мислення та відповідальної інтелектуальної 

культури; 

 формувати вміння аргументовано висловлювати власні думки і толерантно сприймати інші. 

ОПИС КУРСУ 
 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 

4,0 
Рік підготовки – 1 

Кількість кредитів 

ECTS – 4,0 
Рік підготовки – 1 

Модулів – 1 Семестр – 2 Модулів – 1 Семестр –  2 

Змістових модулів – 2 Лекції – 32 год. Змістових модулів – 2 Лекції – 8 год. 

Загальна кількість 

годин – 120 
Практичні – 28 год. 

Загальна кількість 

годин – 120 
Практичні – 4 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Самостійна робота – 

60 год. 
Семестрових годин 

для заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 12 

Самостійна робота – 

108 год. 

Форма контролю – 

екзамен 

Форма контролю – 

екзамен 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у сфері сценічного 

мистецтва із застосуванням теорій та методів мистецтвознавства, 

театральної педагогіки, психології творчості, культурології. 

Загальні 

компетентності  

ЗК01. 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. 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК06. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні 

технології. 

ЗК07. Здатність працювати в команді. 

ЗК08. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК07. Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-

мистецьких процесів. 

СК09. Здатність співвідносити особисте розуміння 

СК14. Здатність аналізувати твори літератури і мистецтва на основі 

критичного осмислення теорій, принципів, методів і понять сценічного 

мистецтва. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПР01. Визначати взаємозв’язок цінностей громадянського суспільства із засадами розвитку сфери 

культури й мистецтва в Україні. 

ПР02. Мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері сценічного мистецтва. 
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ПР03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово. 

ПР04. Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній літературі, в мережі Інтернет та 

інших джерелах. 

ПР06. Аналізувати проблемні ситуації й приймати обґрунтовані рішення для їх розв’язання.  

ПР09. Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним, культурним та історичним контекстом 

для глибшого їх розуміння. 

ПР16. Визначати творчі можливості та перспективи особистого розвитку, здійснювати психологічну 

саморегуляцію. 

ПР17. Аналізувати та враховувати естетичні запити глядачів. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Формами навчання з дисципліни «Філософія» є лекційні заняття (32 годин), практичні заняття 

(28 годин), самостійна робота студента (60 годин) 

Методи навчання з дисципліни «Філософія» 

 словесні (розповідь, пояснення, евристична бесіда, дискусія, описова розповідь); 

 наочні (ілюстрація, демонстрація); 

 практичні (практичні роботи, написання рефератів, доповідей, конспектування статей);  

 дослідницький;  

 репродуктивний; 

 частково-пошуковий (евристичний); 

 робота з підручником. 

 самостійна робота 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1  

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Філософія як теоретична форма 

самосвідомості людини. Філософія і 

світогляд 

14 4 3 - 7 15 1 1 - 13 

Тема 2. Філософія Стародавнього світу   14 4 3 - 7 15 1 1 - 13 

Тема 3 Філософія доби Античності. 
Логос і Космос 

16 4 4 - 8 15 1 - - 14 

Тема 4. Філософська думка 

Середньовіччя та епохи Відродження 
16 4 4 - 8 15 1 - - 14 

Разом за змістовим модулем 1 60 16 14 - 30 60 4 2 - 54 

Змістовий модуль 2. 

Тема 5. Філософія Нового часу. 
Становлення науки 

14 4 3 - 7 15 1 1 - 13 

Тема 6. Німецька класична філософія 14 4 3 - 7 15 1 1 - 13 

Тема 7. Основні тенденції та напрями в 

європейській філософії (XIX – XX ст.) 
16 4 4 - 8 15 1 - - 14 

Тема 8. Філософська думка в Україні 16 4 4 - 8 15 1 - - 14 

Разом за змістовим модулем 2 60 16 14 - 30 60 4 2 - 54 

Усього годин  120 32 28 0 60 120 8 4 0 108 
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ОЦІНЮВАННЯ 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою 

Сума балів 
Оцінка 

ECTS 

для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської роботи 
для заліку 

90-100 A відмінно  

 

зараховано 
80-89 B 

добре 
74-79 C 

66-73 D 
задовільно 

60-65 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

 

Система накопичення балів 

 

Вид контролю 
Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна 

кількість балів 

Модульний контроль 2 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 300 

Екзамен 1 max 100 

Формула до екзамену 

300:3*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

 

 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова: 

1. Андрущенко В. Сучасна соціальна філософія: курс лекцій / В.П. Андрущенко, М.І. Михальченко. 

– Київ: Генеза, 1996. – 368 с. 

2. Гільдебранд Д. Що таке філософія? – Львів: Колесо, 2008. – 244 с. 

3. Горський В. Історія української філософії : підручник для студентів вищих 

навчальних закладів / В.С. Горський, К.В. Кислюк. – К.: Либідь, 2004. – 485 с. 

4. Губар О. М. Філософія: інтерактивний курс лекцій: Навчальний посібник. К.: Центр учбової 

літератури, 2007 – 416 с. 

5. Данильян О., Тараненко В. Основи філософії: Навчальний посібник. - Харків: Право, 2003. –  352 

с. 

6. Довгань А. Філософія: лекційний курс для аспірантів технічних спеціальностей: (конспективний 

виклад) / А.О. Довгань. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. – 316 с. 

7. Запорожченко О.В. Навчальний посібник з філософії з завданнями та тестами. – Ізмаїл: РВ ІДГУ, 

2019. – 256 с. 

8. Зарудний Є.О. Філософія. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. – 202 c. 

9. Іванова К. Філософія: кредитно-модульний курс: підручн. для студентів вищих навч. закладів / К.А. 

Іванова [та ін.]; за заг. ред. К.А. Іванової. – Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2014. – 472 с. 

10. Ільїн В.В., Кулагін Ю.І. Філософія. Підручник / В.В. Ільїн, Ю.І. Кулагін.- Київ: «Альтерпрес», 

2002. –  342 с. 

11. Козьмук Я., Задубрівська О. Філософія: навч. посіб. / Я. Козьмук, О. Задубрівська. –  Чернівці: 

Рута, 2012. –  139 с. 

12. Кулик О.В. Філософія: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів 

акредитації/ О.В. Кулик. –  Дніпропетровськ: Монолит, 2013. –  692 с. 
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13. Лаппо В. Філософія : навчально-методичний посібник / Віолетта Валеріївна Лаппо. – Івано-

Франківськ, 2013. – 242 с. 

14. Онофрійчук О. Філософія : навчально-методичний посібник / О.А. Онофрійчук. – Херсон, 2014. – 

222 с. 

15. Основи соціальної філософії : навчальний посібник / В.І. Воловик та ін. ; під заг. ред. В.І. 

Воловика. – Запоріжжя: Просвіта, 2012. – 319 с. 

16. Основи філософських знань. Підручник/ За ред. В.А.  Буслинського. – Львів: Новий світ, 2013. –  

352 с. 

17. Петрушенко В. Філософія: вступ до курсу, історія світової та української філософії, 

фундаментальні проблеми сучасної філософії : навч. посіб. / Віктор Петрушенко. – Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 594 с. 

18. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів 

освіти I-IV рівнів акредитації. – Львів: «Новий світ», 2011. – 504 с. 

19. Повар А. Філософія : навчально-методичний посібник / А.М. Повар, Т.В. Сулятицька. – 

Кам’янець-Подільський, 2015. – 163 с. 

20. Подольська Є. А. Філософія. Підручник. – К.: Фірма «Інкос», Центр навчальної літератури, 2006. 

– 704 с. 

Допоміжна: 

1. Баумейстер А. Буття і благо: монографія / Андрій Баумейстер. – Вінниця : Т.П. Барановська, 2014. 

– 417 с. 

2. Баумейстер А. Біля джерел мислення і буття: вибрані філософські етюди / Андрій Баумейстер. – 

Київ : Дух і літера, 2012. – 473 с. 

3. Бурдьє П. Практичний глузд / П’єр Бурдьє; переклад з французької О. Йосипенко, С. Йосипенка, 

А. Дондюка; за ред. С. Йосипенка. – Київ: Український центр духовної культури, 2003. – 528 с. 

4. Грані людського буття : позитивні та негативні виміри антропокультурного: монографія / Є.І. 

Андрос та ін. – Київ : Наукова думка, 2010. – 349 с. 

5. Гудінг Д. Світогляд : для чого ми живемо і яке наше місце у світі / Д. Гудінг, Дж. Леннокс ; 

груповий пер. з рос. зі звіркою з англ. оригіналом під заг. ред. М.А. Жукалюка. К.: Укр. Біблійне Тов-

во, 2003. – 416 с. 

6. Гуссерль Е. Криза європейських наук і трансцендентальна феноменологія. Вступ до 

феноменологічної філософії // Філософська думка. – 2002. - № 3. – С. 134-149. 

7. Кант І. Критика чистого розуму / Іммануїл Кант. ; пер. з нім. та примітки Ігоря Бурковського. ‒ К.: 

Юніверс, 2000. ‒ 500с. 

8. Карась А. Міфотворчість як соціокультурна проблема розуміння і раціональности // Вісник 

Київського національного університету імені Т. Шевченка. Філософія, політологія. – 2001. Вип. 33. – 

С. 25-38. 

9. Кавалеров А. Цінність у соціокультурній трансформації / А.А. Кавалеров. – Одеса: Астропринт, 

2001. – 220 с. 

10. Кримський С. Під сигнатурою Софії / Сергій Кримський. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська  

академія», 2008. – 367 с. 

11. Кримський С. Запити філософських смислів / Сергій Борисович Кримський. – К.: Вид. ПАРАПАН, 

2003. – 240 с. 

12. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук / Олександр Кульчицький; матеріали 

упорядкував і здійснив наукову редакцію Анатолій Карась. – Мюнхен; Львів : Український вільний 

університет, 1995. – 164 с. 

Інформаційні ресурси 

1. https://www.filosof.com.ua/ - Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди.  

2. http://www.philosophy.ua - сайт Українського філософського фонду 

3. http://chtyvo.org.ua - Е-бібліотека «Чтиво»  

4. https://pidruchniki.com/filosofiya/ - Філософія: навчальні матеріали онлайн. 

5. http://www.nbuv.gov.ua - Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом вашого курсу з огляду на складність дисципліни.  

Запізнення на фахові заняття є не припустимими. У випадку наявності довідки від лікаря 
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призначається відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою. 

Повторне виконання завдання є можливим у разі наявності серйозних причин для невиконання 

завдання в перший раз (хвороба, підтверджена документально, відсутність технічних можливостей 

бути он-лайн або виконувати завдання, відсутність необхідного матеріалу). 

Виправлення низької оцінки можливе в разі виконання здобувачем додаткового завдання в межах 

теми, даного викладачем. ВСІ завдання мають бути виконані. В разі очного навчального процесу – 

всі семінари мають бути оцінені, в разі дистанційного навчання – всі завдання мають бути здані 

шляхом завантаження робіт у Google Classroom.  

Академічна доброчесність та плагіат. Плагіат (запозичення авторського доробку третіх осіб без 

посилання на першоджерела) є неприпустимим, якщо йдеться про письмове завдання). Здобувач 

зобов’язаний опрацьовувати джерела за темами, що дасть йому змогу робити власні висновки за всіма 

темами та розвине критичне мислення. 

 


