
кAPTA ДисциПЛIHи (сиЛAБУс)

1) HA3BA ДисципЛIЦи: Iстopiя фiлософii тa
фiлocoфcькoi дyмки

2) шифp за oнп: oк.02

3) Кapта дисuиплiни дiйснa пpoтягoм liaBчалЬнoгo p oку:20201202|
4) oсвiтнiй piвень: тpeтiй piвень вицoi oсвiти (дoктop фiлoсoфii)
5) Формa навнaння: деннa, вeчiрrrя, зaoчнa
6)Гaпyзь знaнь:-l9 Apхiтeктypa тa бyдiвнццтво
7) Cпецiaльнiсть: l92 БyдiBництвo тa цивiльнa iнженеpiя

8) Кoмпoнента спецiaльнoстi: oбoв.язкoвi

9) сe[rесTp: II

10) цик,'I дПсциплiни: oбoв.язкoвi кoмцонени oHП

11) BикЛaдaч (po3poбник кapти): щoфесop, l.фiлoс.н. Чopномopденкo I.B.
l2) Mовa наBчання: yкpаiнсЬкa

13) Ilеoбхiднi Bвiднi дисциплiни: (Щo тpебa вивvитtl' щoб слyхaти uей кypс) <Фiлосoфiя>.
14) Mетa кypсy: Oвoлoлiння aспipaнтaми зaгальtlo.нayкoBими (фiлoсoфськими) кoмпеTентнoстями системнoгo
нayкoBoгo свiтогля.Цy, нayкoвoi метoдoлoгii i пpoфeсiйнoi етики' oсмисленням ryмaнiстиvнoi poлi в'rенoгo в
нaцioна.llьнoмy i глoбaлiзoванoмy свiтi, ствopення нlпlи iнтелeктyaльнoгo кaпiтaлy, нeoбxiднoгo длЯ poзBиTкy
yкpaТнськoгo сyслiльствa.

15) Pезyльтатп навчaння:

Ne Прoгpaмпий рeзyльтат навчaння Mетoд пeрeBiрки
liавчаЛьнoгo ефrlстy

ФoрDra
пpoвeДeння

здllять

Пoсилaцня нa
пpoгpaмнi

кoMпетснтrioстi
I ПP01. Здaтнiсть пpoдемoнсTpyBaTи зItaння тa

poзyмiння фiлoсoфськoi Метo.цoлoгiТ нayкoвoгo
ЛIЗнaння' Пс lixоЛo гo-педагoгiч н их aспектiв
пpoфeсiйtro.нayкoBoi дiялЬнoсTi, власний нayкoвий
свIтoглЯд тa МopaЛьнo-кyльтypнi uiннoстi.

oбгoвopення пi'Ц vас
зa[lяTь' cемlrlap'

кoнтpoльнa poбoтa

Лrкцiйнi
ЗaI]яTтя.

ПpaKгиЧнi
3aняття

Iк
зк0l
3к02
3к03
зк04
Фк01
Фк02

2 IIP02. Здaтнiсть пpoдемoнстpyBaти глибиннi
сисTемнi знaння i poзyмiння BiтЧизEянoгo тa
зapyбiжнoгo нayкoBoгo дopoбкy тa пpaкTичнoгo
дoсвiдy, cylaснoТ мeтoдoлoгiчнo-метoдичнoi бaзи
пpоведеннJt наyкoвиx дoслiджень y цаpинi
бyдiBницTвa.

oбгoвopення пiд чac
зaюrть' сeМlнap'

кoнщoльнa poбoтa

Лекцiйнi
зai]яття.

IIpaKгичнi
зaпяття

Iк
зк0l
Зк02
Зк03
Зк04
Фк0l
Фк02

3 пP05. Bмiння виявЛяТи зв'язки мiж с}4Iaсними
наyкoвими кoнцепцiями в сyмiжниx щeдметних
сфеpax, Bмim{я пepeoЦirпoвaти вxe iснyюнi знaння i
пpoфесiйнi Пpaктики длЯ oбфyнTyвaншr ItoBих
теopетиtrних тa пpaктиt.нlтx peкoмендaцiй для
poзв'язyвaнtrя Eayкoвo.пpaктичних зaдaн в oбластi
теopeтlг{нllx дoслiджень, зaстoсoByвaТи ii в сфеpi
бyдiвництвa тq шивiльнoТ iнжeнepiТ.

oбгoвopeння пiд тaс
зaшrTь' семlнap'

кoнщoльнa pобoтa

Лекцiйнi
3аIlяTтя.

IIpaктичнi
Зaняття

Iк
Зк0l
Зк02
Зк03
зк04
Фк0l
Фк02



ПP07. Знaння тa poзyмiння Tropетиtlниx зaсaд
ствopення нoвих бy.Цiвельних мaтepiалiв.
кoнстpyкuiй. poзpoблення нoвих r ехнoлoгiй,
yдоскoнaпetiня opгaнiзaцiт бyдiвельно.мoнтaжниx
пpouеоiв, щo пoв'язaнi зi спopy.Цжeнням,
pel(oнстpyкцiею' pестaвpaцieю, pе}loЕтoм бyлiвель,
спopyд i кoмIшeксiв, y тoмy числi в oсoбливиx
ylloвaх.

oбгoвopeння пiд час
зaнять, семiнap,

кotlTpoлЬrra poбoтa

Лекцiйнi
ЗaняттЯ'

Пpaкгиннi
зtl}lятт,

Iк
зк0l
зк02
3к03
3к04
Фк0l
Фк02

ПP09. Знarтня тa poзyмiння Пpинципlв ствopeння l
poзвиткy eфективHl{х метoлiв poзpaхyнкy тa
експеPиМент:lЛьниx дoслiджень спopyдx(eних'
BiднoBЛениx Ta пiдсилениx кoнсщyкцiй,
влaштyвaнюI iнженеpних меpe)к' пpoeкTyвaння Tа
виpoбництвa бy,Цiвeльниx мaтеpiалiв, вoлoдiти
TеоPеТично-мeтoдoлoгiчними бaзисaми
пpoектyBaнIU{ й opгaнiзaцii технoлoгiчниx пpoцeсiB,
щo нaйбiльш пoвIlo BpaxoByюТь специфiкy Ъпливiв
зoвнlшньoгo сepедoвищц aЕгpoпoгенниx фaктopiв,

oбгoвopення пiд vaс
зalfiTь, сеМlнap'

кoнтpoльнa рoбoта

Лекцiйнi
зaI]яття.

Пpaкги,rнi
зaняття

Iк
зк0l
зк02
3к03
зк04
Фк0l
Фк02

пP11. Дeмoнс.rpyвaти системнии нay-йБй
свiтогляд тa фiлoсoфськo-кyльrypний кpyгoзip, який
BкJrюЧae poзвиненe кpитичне МислeнIUl' пpoфeсiйнy

"T,"y' 
aкaдемiчrry дoбpoчеснiсть, поBary дo

piзнoмaдiтнoстi тa мyлЬтикyлЬTyplloстi в пoeднaннi
3 вoлoдlн}lям пepедoвими метoдикaми виклaдaння v
виЦiй шкoлi i пoстiйним 

"u"o"дo"*o"а,""'n"й

oбгoвopення пiД чaс
зaшnЬ' семшap'

контpoлЬнa poбoтa

Лeкцiйнi
3itllяття.

Пpaкги.tнi
зallяття

Iк
зк0l
Зк02
Зк03
Зк04
Фк0l
Фк02

пPl3.Здiйс}iювaти yспirшнy iннoйцiftry нayкoBo-
технiннy лiяльнiсть y сoЦiальнo-opiентoвaнoмv
сyспiльствi ga oснoвi мiжЪсoбиcтiснй
взаемoвrднoсин для мaксимaдЬнoг() сaмoBиDa)кeEня
нa oснoвi теpпtlмoстi. псиxoлoгiчнoТ сyмiсностi тa
еTики пoведiнки'

oбгoвopення пiд чаc
зarrять, сeмiнap,

кoнтpoлЬнa poбoTa

к
Зк0l
зк02
Зк0з
зк04
Фк0l
Фк02

lб) Фoрми заflятЬ тa ii тpивалiсть (кiлькiсть гoдин)

Пpакгlтvне зaняття Лaбopaтopнi
зaняТTя

Кypсoвий пpoект/
кypсoвa poбoтa

PГP/Кoнтpoльнa
poбoтa

Caмoстiйнi poбoтa
здoбyвaчa

3мiст: (oкpемo дЛя кoжнoT фopМш зu'"'" -йТП,*б/ кPrcPс)
Лекпiйне:
Teмa l. лJoдинa-свiт-кyльтypa-фiлoсoфiя.
Tема 2. ,[авнiй свiT Tа дoбa ;Bp;пейськoгo сepедньoвiv.tя.
] емa J. l{o0а Мoдepнy тa пoстмoдеpнa фйосoфЬ.
Тема 4. oсoбливoстi фiлoсoфiТ УкpaТни.
Teмa 5. пpoблемa бyтгя (онтoлoгiя).
теМа 6' I]poблеМa дyxoвнoгo.
Teмa 7. Фiлoсoфiя оyспiльствa.
Tемa 8. Фiлoсoфiя пiзнaнrrя.
Тeма 9. Фiлoсoфiя нayки iтехнiки.
Tемa 10. Фiлoсoфiя екoлoгii..
Teмa l l. Фiлoсoфiя глoбальних пpoблeм сщaснoстi.
Tемa 12. Етикa вчeнoгo-
IIpalсгичнe:
Тeva l. Фiлoсoфiя в системi кyЛЬтypи.
теп,lа 2. Пpoблeми сузaснoi свiтoвo,i фшoсoФii..
Темa 3. Укpaiнськa фiлoсoфiя: минyвшicть i



Tемa 4. Фiлoсoфськa aнтpoпoлoгiя тa аксioлoгiя лtодcькoгo бy]Тя.
Темa 5. Ilpoблемa свiдoМoстi y фiлoсoфii (фiлoсoфiя свiдoмoстi).
Темa 6. Фiлoсoфiя пiзнaння.
Teмa 7. Фiлoсoфiя кyльrypи i нayки.
Tемa 8. Coцiальнa фiлoсoфiя тa фiлoсoфiя iстopii'
Tемa 9. Фiлoсoфiя глoбшtьниx пpoблем сy.raснoстi.
Tемa l0. Етикa вчeнoгo.
Лaбopaтopне _ лабopатopнi зaняття вiдсyтнi
кypсoвий Пpoeкг/кypсoвa poбoTa/PгP/Кoнтpoльнa poбoта:
1. Фiлoсoфськi тa нayкoвi пapaДигми мислeння.
2. Фiлoсoфiя як oнтoлoгiчнa тa метoдoлoгiчнa oснoва вayковoгo дoслlдження.
3. Фiлoсoфськi смисли сoЦiальнo-кyльTyplrю( пpaкTик.
4. Caмoстiйнa poбoта здoбyBaчa:
l. oпaнyвaння лекцiйним мaтеpiалoм.
2. Пiдгoтoвкa дo пpaктичIlих зaнять тa iндивiдyaльнoi poбoти пiд кеpiвниЦтвoм викЛaдaчa
3. BикoЕaння iндивi'цyальнoгo зaвДaння
4. PoбoTa 3 Лiтеpaтypoю Та еЛектpoнними нoсiями
17) Iсппт: с.
18) Oснoвна лiтеpaтypа:
l Гopський B.C. Iстopiя yкpa.iЪськoТ фiпoсoфii : кypс лекцiй : нaвч. пoсiб. для сryд. Bищ. нaвч. зaк.гr. / B. C.
Гopський. _ 3-тс вил. _ КиiЪ: Hayк. лyмкa' |99.1. _285 c.
2 Анлpyшенкo в., МиxаЛьченкo M. Cщaснa сoцiальнa фiлoсoфiя. BиДaння 2.e, BипpaBленe й доповнeнe. - К.:
Гeнезa, |996. - З61 c.
з FlaДoльний I.Ф., Aндpyщенкo B.п., Бoйчeнкo I.B. тa iн. Фiлoсoфiя: llaвчалЬний пoсiбник / I.Ф. нaдoпЬний,
B.п Aндpyщetrкo, I.B. Бoйueнкo, B.П. Pоз}ъ!ний тa irr.; зa pед. l.Ф. Haдoльнoгo. - К.: Biкap' l997. - 584 с.
4 Пplпепiй с.М., Чеpнiй A.М., Гвoзлеuький B.[., Чeкаль Л.А. Фiлoсoфiя : Haвч. пoсiб. дJIя стy,ц. i aспipaнтiв
Bищ. навч. зaкл. / l.М. Пpиveпiй, A.М. Чеpнiй, в.Д. гBoздецький, Л.A. чекaль. - К. : Aгpap. нayкa, 2000. - 504 с.
5 Пекapик A.M. Фiлoсoфiя: пiдpщt1цк д1a g'.eнтiв BH3 / A.M. Пекapик. _ Хapкiв :ЕДеHa,zo|o'_ 41g c.
6 Pyбaнeць o.М' Фiлocoфськi пpoблеми нayкoвoгo пiзнaнrrя : Haвчaльний пoсiбник з гpифoм МoH Укpаiни. .
Cyми, Унiвеpситетcькa книra,20|З. - 229 c.
l9) [oлaткoвa лiтеpaтypa:
l. ApистoTель. Мeтaфизикa. - М.: Инcтитyт филoсoфии' TeoлoГии и истopии св' Фoмьl, 2006. - 2З2 c.
2. БeЛI Д,. Пpиxiд пoстiндустpiaльнoгo сyспiпьствa [Елeктpoнний pеоypс] / [енiел Белл. _ 2014. _ Pex<ишl
,цoсTyrry дo pеc}?cy: hф://molotoff.info/advisеs /29-2009.09-1'6-18-59-5l/589?-d.bе1l-prihid-postindusffialnogo-
suspilstva.html
3. Беpляев M. CмьIсл твop.rествa : oпьIт oПpaBдaншI Челoвекa / Hикoлaй Бepдяев. - М. ; [б. и.], 1916. - 358 с.
4. БеpдяеB H. Чeлoвек и мaшинa. (ПpoбЛемa сoциoлoгии и метaфизики тeхники) ll (Пyть). _]иaй 1933._Ns
з8. _ с. з-з8.
5. гегель г.в.Ф. Кто мьtслит aбстpактнo? / <Boщocьl филoсoфии>. - l956. - N9 6. . с. lз8-l40.
6. гrгепь г.в.Ф. Hayкa лoгики. - CПБ.: Hayкa, 1997. - 800 с.
7. Гyлыгa A.B. Hемeцкaя кJlaссичеcкaя фrrлoсoфия. . М.: Мьlсль, 1986. _ 334 с.
8. Гyсев B.I. всryп .Цo метaфiзики. Haвчальций пoсiбник. * К.: Либiдь' 2004. . 488 с.
9. Гyссв B'l. Iстоpiя зaхiднoсBpoпейськoТ фiлoсoфii Xv-ХvII ст. : кypс Лекцiй. нaвчaльний пoсiбник дц вyзtв.
/ B.I. Гyсев. _ К.: Либiдъ, |994. _25| c.
l0. taлaмеp Г.-f. Iстинa i метoд. T. \-2' |.Гoм l: Гepмевeвтикa l: oснoвп фiлосoфськoi гepмeневтики. - К.:
Юнiвеpс, 2000. -.._ 464 c. /| Toм2:'Гepмeнeвтикa II: дoпoвнення. - К.: Юнiвepс, 2000. * 47d с.
1l.,{екapт. P. Мipкyвання пpo меToд' щoб пpaвшIьнo спpямyвaти свiй poзyм i вiдшyкaти iстинy в нayкax (Пеp.
з фp. B. Aдpyшкa i C. Гaтaльськo.r). - киiъ: (TaндеМ), 200l. - 10l с.
l2.ЕтиЧний кoдекс }"{енoгo Укpaiъи. Бюлетeнь BAК УкpaiЪи. - 2011. - Ns l l. _ с.3-8.
l3. epмoленкo A.М. Кoмyнiкативнa пpaктlннa фiлoсoфiя : Haвчaльций пoсiбник. - КиiЪ: Либiдь, 2004. - 488 с.
l4'Зapyбixнa фiлoсoфiя XХ стoлiття. Пoд pед. Г.И. Boльrнки. - К.: loвipa, |99З.* 2З9 c.
l5.Iстopiя фiлoсoфii Укpaiъи : Пцр}чник. - к. : JIибiдь, |994. - 4|6 c.
l6.Iстopiя фiлосoфiт Укpa.ilrи. Хpестoмaтiя : Haвч. пoсiбник / УпopяДtiики M. Ф' Tapaсeнкo, М. Ю' Рyсин, A. К.
Бичкo та iн. * К.: Либiдь, 1993. _ 560 с.
17.Кaмю A. Миф o Cизифe // Миф o Cизифе. Бyнryюший нeлoвек / Aльбеp Кaмю. - Минск, 1998. - с. l3-
129.
l8.Кaнт I. Кprтrикa vистoгo poзyмy / Пep. з нiм. тa пpш,tiт. I. Бypкoвськoго. * К.: Юнiвеpс, 2000. _ 504 с.
l9. Кyн Т. Cтpyкrypa нayкoвих pеBолIoцiй. - К.: Port.Royal, 200l. - 228 c.
20.Лaкyrлa H.М. Cвiт eкoбезпeки лroдини: глoба'riзaцiйнi виклики. Монoгpaфiя/ H.М. Лaкyшa. _ К.: Лoгoс,
2016. -264 c.



22'Плa.roн. Деpкaвa. . К.: ocнoви, 2000. - з55 с.
'].Iloкorr-rлo К.М., Tapaнoв C.B. Фiлoсoфськi мaнщи. (Aнтoлoгiя текстiв з iстopiT фiлoсoфii). - Бpoвapи: BHЗ
''ЕTУ''' 2005. l05 с.
24. ПoппеP К.P. Лoгикa и pocт нarlнoгo знaния. Избp. paбoтьI / Пеp. с alrгл. - М., l98з. . 605 с.
25. Pижкo B.A. кoнueпuiя як фopмa наy*oвoго знaння l B.A.Pижкo. * К.: Bищa ulкoлa, l995.
26.Pижкo B.A. Hеoкoнцептoлoгiя : Moнoгpaфiя / B. A. Pшккo. - к.: Лoгo c,201'6. - 604 c,
27. Pюt{rсo Л.B. Тoпoлoгiя нayки / Haцioяальнa Aкaдемiя Hayки Укpaiни. Центp дoслiдrrсень нayкoвo-технirнoгo
пoТеЕцiалy тa icтopii нayки iм. Г.М. fioбpoвa. * К.: AлЬфa.М, 2009. _ 512 с.
18.!rб3неuь o.М. Iнфopмaцiйlrе сyспiльствo: кoгнiтивний кpеaтив пoстнeкJlaсичниx дoслiджень' _ к.: Bид.IIAPАПAH' 2006' - 420 с.
29.Pыxкo B.A. пoстнeклaссикa: 

^фи-гtoсoфия' нayкa, кyЛьтypa: Кoллективнaя мoнoгpaфия. . CПб. :Издaтельский дoм <Мipь>, 2009. - 397 с.
30.Cкoвоpодa Г. Hаpкiс. Poзмoвa пpo тe: пiзнaй себе // Tвopи: У 2 т' / tlep. М. Кaшyби, B. Шевvyкa. - к., 1994.-  т .  l .  .  с .  l50_l95.
3l.Cоpoкин П. A. Челoвек. I{ивилизaция. oбщecтвo.
з2.тaTapкевич B. Iстopiя фiлoсoфii.: T'1: Aнтичнa i
Львiв: Cвiчaдo, 1991' - 456 c.
з^з..Tu*p.*:^"y B.-Iстopiя фiлoсoфii: T.2: Фiлoсoфiя }loBoгo чaсy дo l8З0 poкy [пep з пoл. o. Гipнийl. _ Львiв:Cвiчaдo,l999. _ 352 с.
34Jaтapкеви.r B. Iстopiя фiлoсoфii: T.3: ФiЛoсoфiя Хlx стoлiття i новiтня / Пep. з пoл. * Львiв: сBiчaдo, 1999. -568 с.
з5. yкpaiнa: Фiлoсoфський спaдок cтoлiть: B 2-х т. / I{ентp щaкт. фiлoсoфii; Pедкoл.: Ю.Бypяк (гoлoва) тa iн. _
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