
кAPTA ДисциПЛIни (сиЛAБУс)

1)нA3BA ДисЦиПЛIHИ: Фiлoсoфiя нayки, теxнiки тa apxiтeкгypи 2) пIпфp за oнп: oК.02
3) Кapта дисциплiни Дiйснa пpoтягoМ нaBчаЛЬнoгo poкy z 202|2022
4) oсBiтнiЙ piBeнь: щетiй piвень вищoi oсBiTи (дoкTop фiлoсoфir)
5) Фopмa нaвчання: деннa, веvipня, зao.rнa

7) Cпeцiaльнiсть: 192 Бyдiвництвo тa цивiльнa iнженеoiя
8) Кoмпoпента спецiaльнoстi: oбoв'язкoвi

l0) цикЛ дПсципЛiни: oбoв.Язкoвi кoмпoнeни oHП
ll) BПкЛaдач (poзpoбник кapти): щoфесop, л.фiлoс.н. чopнoМopдeнкo I.B..
l2) MoBa нaвчaння: yкpaiнськa

13) Heoбхiлнi ввiднi дисциплiни: (щo тpеба виBчПти' Щoб oryхати uей кypс) <Фiлoсoфiя>'

нaцiонaльнoмy i глoбалiзoвaнoмy свiтi, ствopення ними iнтелекryальнo.o nuni.*,iy, 
"."6-и"".l -" poзBиТку

15) Pезyльтaти навчанHя:
=====5-

JФ пpoграMний pезyЛьтат пaвчання Meтoд пeревiрки
навяальнoгo eфекту

ФoрMa
прoBeДенвя

зaнять

Пoсилaння нa
пpoграмЦl

кoмпeтентвoстi
ПP01. Здaтнiсть [рoдеМollстpyBaTи знaЕня Ta
poзyмiння фiлосoфськoi меТoдoЛoГii ЕayкoBoгo
пlзнaння' псиxoлoгo-педaгогitних aспектiв
пpoфеciйно.нayкoвoi дiяльнoстi, влaсний нayкoвий
сBlтoгЛЯд та Мopaльнo-кyльrypнi uiннoстi.

oбгoвopення пiд чaс
зaнять, сeмiнap,

кoнтpoЛЬнa poбoтa

Лrкцiйнi
зagЯTтя.

Пpaктиvнi
зaЕяTIЯ

Iк
зк01
Зк02
зк0з
зк04
Фк0l
Фк02

2 ПP02. 3дaтнiсть пpoДeМoнсТрyBaТи глибин"i
сисТеМHi знaннЯ i pозyмiнrш вiтчизнянoгo тa
зapyбi)кнoгo нayкoвoгo дopoбкy тa пpaкTиttнoгo
дoсB|дy' с)цacнoi мeтoдoлoгiчнo-метoдичнoi бази
прoведeнця нayкoвих дoслiджeнь Y цaDинi
бy.Цiвниuтвa.

oбгoвopення пiД uaс
зatrяTь' сeмiнap,

кoнтpoльнa poбoтa

Лскцiйяi
3aняття.

Пpaктиннi
зaцяття

lк
зк0l
Зк02
Зк0з
3к04
Фк0l
Фк02

з 'llРUs. tsмlнIrя RИЯBЛЯTИ зв'язки мiж с}.Iaсними
наyкoBими кoнцепцiями в сyмiжних ЛpедМетниx
сфеpaх' Bviння пеpеouirповaти вже iснyюнi знaння i
пpoфeсiйнi пpaктики для oбфyнтyвaнrfl нoBих
теopеТичниx Тa пpaктичних pекoмендaцiй дпя
poзв'язyвaння нayкoвo-ПpaкТIнниx зaдa.r в oбластi
Tеopeтшrниx дoслiDкень, зacтoсoвyвaти iх в сфеpi
бyдiвцицтвa тa цивiльнoi iнжeнеpii.

oбгoвopення пiД .raс
зaнятЬ' семlнap'

кoнтpольнa робoтa

Лекцiйнi
зaняття.

Пpaкги.lпi
зagя.rТя

Iк
зк01
зк02
Зк0з
Зк04
Фк0l
Фк02



4 ПP07. Знaння тa poзyмiння теopеТичниx зacaд
ствopе|{ня t|oBиx бyлiвельних мaтepiалiв.
кoнстpyкцiй, poзpoблення нoBиx технoлoгiй,
yДoскoнilлення opгaнiзauii бyДiвeльнo.мoнтaжних
щoцесiв, щo пoв'язaнi зi спopy.Цженням,
pекoнстpyкцiею, pеставpaцiсro, peМoнтoм бyдiвель,
спopy,l i кoмгшексiв, y тoмy vислi в oсoбливиx
yt\ioBax.

oбгoвopення пiд .raс
зarrять, сeмiнap,

кoнTpoЛЬнa poбoтa

ЛOкцiйнi

зllняття.
Пpaктичнi
3aцяття

к
Зк0l
зк02
Зк0з
3к04
Фк01
Фк02

5 ПP09. Знaнrrя тa poзyмiння щинuипiв ствopeння i
poзвrrкy ефективниx метoдiв poзpаxyнкy Ta
експеpиментaльн}tx дocлiджень спopyдx{ениx'
вiднoвлениx тa пiдсIiЛeниx кoнcтpyкuiй,
влaшryвaнrtя iнlкенеpниx меpе)к' пpoeкТyвaннЯ тa
виpoбництвa бyлiвельниx мaтеpiaлiв, вoлoдiти
теopeтичнo-мeТoдoлoгiчнIд{и бaзисaми
щoскТysaнHя й opгaнiзauii теxнoлoгiчниx щoцeсiв'
щo нaйбiльш пoвнo BpaхoвyЮтЬ специфiкy впливiв
зoвнiшньoгo сеpeдoвищa' aнТpoПoгенних фaктopiв,
тolцo.

oбгoвopeння пiд час
зaнять, сeмiнap,

кoн,гpoльнa poбoтa

Лекцiйнi
зaняття.

Пpaкrиvнi
зaняття

Iк
Зк0l
зк02
3к03
3к04
Фк01
Фк02

6 пPll. ДеМoнстpyвaTи систеМний нayкoвий
свiтoгляд тa фiлoсoфcькo-кyльтypний щyгoзip, який
вк,lюЧаe poзBинене кpиТичне мисленIIJI' щoфесiйнy
trиlry, aкaдемiчHy дoбpoчeсHiсTЬ' пoвary дo
piзнoмaнir нoсr i Тa п4yлЬ'l икyЛЬТypнoс гi в пoсднаннi
з вoлoдlнням пrpедoвиМи МеToдикaМи BикJIaдaнrUr y
вищiй шкoлi i пoотiйним сaМoBдoскoнaЛeнням
пpoфесiйнoгo тa нayкoвoгo piвня.

oбгoвopення пiД .raс
зarurТЬ' сеМlнap'

кoнщoльнa poбoтa

Лrкцiйнi
3aI]яTтЯ.

Пpaктичнi
зaняття

Iк
3к0l
Зк02
зк0з
зк04
Фк0l
Фк02

'7 ПP13. 3дiйснювaти yспiшнy iннoвauiйнy нayкoвo.
технivнy лiяльнiсть y соuiальнo-opiснтoванoмy
сyспiЛьсTвi нa oснoвi мiжoсoбистiсниx
BЗaемoBlднoсиtl для мaксимaлЬнoгo c:lмoBиDa)кeння
нa oснoвi теpпшмoстi. псtтхoлoгiчнoТ срl iсЬoстi тa
етики пoвеniнки.

oбгoвopення пiд чaс
зaнЯТь, сeмiнap,

кorrгpoльна poбoтa

Лекцiйlri
зaн'ттЯ.

Пpaкги,tнi
3aняття

к
Зк0l
3К02
3к0з
зк04
Фк0l
Фк02

t6) DoDми 3aнятЬ тa iх т рllBалlсTь (кrЛькlсть гoдиH)

Лекцiя Пpaкти.rне зaнятгя Лaбopaтopнi
зaняття

к}pсoвий Пpoект/
кypсoвa poбoTa
PГP/Кoнщoльнa

poбoТa

Caмоотiйнi poбoтa
здoб)tsaчa

30 30 Кoнтpoльнa poбoта | 
.l5

з}'iст: (oкpемo дЛя кожнoi фоpми зaнять - Л|ПplЛaбlкР/сPс)
Лeкцiйне:
Темa l. Людинa-свiт.кyльrypa.фiлoсoфiя.
Темa 2. ,(aвнiй свiт тa лoбa свpoпейськoгo сepеДньoвi.rяя.
Teмa 3. ,[oбa мoдepнy Тa пoстмoдеpнa фiлoсoфiя'
Tемa 4. oсoбливoстi фiлoсoфii УкpaТни.
Tемa 5. пpoблемa бyття (oнтoлoгiя).
Teмa 6. пpoбпeмa дyхoвнoгo.
Tемa 7. ФiЛoсoфiя сycпiльствa.
Tемa 8. Фiлoсoфiя пiзнaння'
Teмa 9. Фiлoсoфiя нayки i тexнiки.
Tемa l0. Фiлoсoфiя екoлoгii..
Tемa 11. Фiлoсoфiя глобальниx пpoблем сyваснoстi.
Темa 12. Етикa вченoгo.
Прaкгичц9:



Tемa l. Фiлoсoфiя в cиcтeмi кyльтцtи.
Tема 2. Пpoблеми оyraонoi овiтoвoi фiлoсoфii.'
темa 3. УкpaiъсЬкa фiлoсoфiя: минyвшiсть i сьогo.Цення'
Tемa 4. Фiлoсoфоькa aн,тpoпoлoгiя тa aксioлoгiя людськoгo бyття.
темa 5. пpoбЛrМa свiдoмoстi y фiлoсoфii (фiлoсoфiя свiпoмoстi).
Tемa 6. Фiлoсoфiя пiзнaнrrя.
Tемa 7. Фiлoсoфiя кyльrypи i нayки.
Tемa 8. Coцiальнa фiлoсoфiя тa фiлoсoфiя iстopii..
Tемa 9. Фiлосoфiя глoбальниx пpoблeм сщaснoстi.
Tема l0. Етикa BчeнoГo.
лабopатopне - Лабopатopнi зaняття висyТнi
кypсoвий пpoект/кypсoвa poбoтa/РгP/кoHтpoЛьнa poбoтa:
l. Фiлoсoфськi та нayкoвi пapaДигми миcлeння.
2. Фiлoсофiя як oнтoлoгiчнa та метoдолoгiчнa oснoвa нayкoвогo,4oслiДlкення.
3. Фiлoсoфськi смисли сoЦiальнo-кyльrypниx пpaктик.
4. сaмoстiйнa poбoтa здoбyBaча:
l. oпaнyвaння лекЦiЙним мaтepiaлом.
2. пiдгoToвкa дo пpaктиt{них зaня.гЬ та iндlвi.ryальнoi poбoти пiд кеpiвництвoм Bl.{клaдaчa
3. Bикoнaння iндивiдyальнoгo зaвдaння

17) Iспит: с.
18) Oснoвнa лiтеparypa:
l гopськиЙ B.с. Iстoрiя yкpaiъськoТ фiлoсoфiТ : кypс лекuiй : нaвч. пoсiб. дЛя стyД. Bищ. нaвч. зaшr. / B. C'
гopський. _ з-Te вид. _ КиiЪ: Hayк. лyмкa, 1997. .285 c.
2 Aндpyщенкo B., МихаЛьчeнкo М. суraснa сoцiaльнa фiлосoфiя. BИДa:аня 2-e, Bипpaвлене й допoвнeнe. - к.:
Генезa' l996. - 367 с.
3 l{aдoлЬний I.Ф., Aндpyщенкo B.П., Бoйченкo I.B. Ta iн. Фiлoсофiя: Нaвчальний Пoсiбник / I.Ф. Haдoльний,
B.П Aнщyшенкo, I.B. Бoйчeнкo, в.п. Poзyмний тa iн.; Зa pед. l.Ф. Haдoльнoгo. - К.: Biкap, l997. - 584 с.
4 Пpиvепiй с.M., Чеpнiй A.М., гBoздецький B.[., Чекaль Л.A. Фiлoсoфiя : Haвч' пoсiб. Iля cтуI.. i aспipaнтiв
Bищ. нaвч. зaкл. / e.М. Пpиveпiй, A.М. Чepнiй, B..{. Гвoзлеuький, Л.A. Чекaль. . К. : Aгpap. нayкa, 2000. - 504 с.
5 Пекapик A.М' Фiлoсoфiя : пiдpyчник ,пдя стyлентiв BHЗ / A.М. Пекapик. _ Xapкiв : F,денa,20|0 ' _ 479 c.
6 Pyбaнeuь o.M. Фiлoсoфськi пpoблеми нayкoBoгo пiзнaння : нaвчaльЕий пoсiбник з Гpифoм Mol{ yкpaiЪи. -
Cytnlи' Унiвеpситетськa книra,20|З. - 229 c'



l 9),{oдaткoвa лiтеparypa:
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з8. _ с. з.з8.
5. Гeгель Г.B.Ф. Ктo мьIcлит абcщarсгIro? / (вопpoсы фиЛoсoфии>. - l956. . N9 6. . с. l38-l40.
6. Гeгeль Г.B.Ф. Hayкa лoгики' - CПБ.: tlayкa, 1997. - 800 с.
7. Гyльlгa A.B. HeмецкaЯ клaссиtlескaя филoсoфия. - М.: Мьrсль, |986._3З4c.
8. ГyссB B.I. BсTyп .Цo метaфiзики. Haвчальний посiбник. _ К.: Либiдь, 2004. . 488 с.
9. Гyссв B.I. Iстopiя зaхiднoсвpoпейськoТ фiлoсoфii ХV-ХVII ст. : Кypс лeкuiй. [IaBЧaЛьний пoсiбник 'Цля вyзiв.
/ B.I. Гуссв. _ К.: Либiдь' |994. _25| с.
10.[aдамеp Г'-f. Iстинa i метoд. Т. |-2. l Toм l: Гepменeвтикa I: oснoви фiлoсoфськoТ геpменeвтики. - К.:
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12.ЕTичIiий кoдeкс 1"rенoгo yкpaiни. Бюлeтень BAК УкpaiЪи. . 20l1. . Ns l l. _ с.3.8.
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17.кaмю A. Mиф o Cизифе // Миф o Cизифе. Бyнryroший челoвeк / Aльбеp Кaмю. - Минск, 1998. - с. 1з-
129.
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l9. Кyн T. Cцyктуpa нayкoвиx pевoлюцiй. - К.: Poп-Royal, 200l. . 228 с.
20.Лaкушa H.M. Cвiт екoбезпеки людини: глoбалiзaцiйнi виклики' Мoнoгpaфiя/ [l.М. ЛaкyU1a. _ к.: Лoгoс,
20|6. -264 с'



2l.oгopoдник I. B., Pусин М. IO. УкpaТнськa фiлo
К.' Либiдь, |997, - З28 с'
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''ЕTУ..' 2005. l05 с.
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25.Pижкo B.А. Кoнueпцiя як фopмa нayкoвoгo знaЕня / B.A.Pижкo. _ К.: Bищa цiкoлa, l995.
26.Pижкo B.A. Hеoкoнцептoлoгiя : Мoнoщaфiя / B. A. Pижкo. - К.: Лoгoc'2016. - 604 c.
27.Pижхo Л.B. Toпoлoгiя наyки / HaЦioнальнa Aкaдемiя Hayки УкpaiЪи. Цeцтp дoслiджeнь нayкoвo-теxнivнoгo
поTенцiaЛy тa iстopii нayки iм. Г.М. floбpoвa. _ К.: Альфa-М, 2009. _ 512 с.
28.Pyбанеuь o.М. lнфopмauiйне сyспiльствo: кoгнiтивнийкpеaтиB пoстнeклaсичних дoслiд)кень. - К.: Bид.
ПAPAIIAH' 2006. _ 420 с.
29.Pыжкo B.A' Пoстнeклaсcикa: филoсoфия,
Из.цaтельский дoм кMipь>, 2009. - 397 с.

нayкa' кyльTypa: кoЛЛекTиBнaя мoнoгpaфия. . спб. :

30.Cкoвopoлa Г. Hapкiс. Poзмoвa пpo те: пiзнaй себе // Tвopи: У 2 T. / Пep. M. Кarпyби, B. Шев.ryкa. . к., 1994.-  т .  1 '  -  C.  150_195.
3l.Cоpoкин П. A. ЧелoBек. циBилизaЦия. oбществo. - М., ПoЛиТиздaт, |99?'- 54З с.
32. Taтapкeвиv B. IсТopiя фiлoсофii: T.l: Aнтичнa i сepe.Цньoвivнa фiлoсoфiя / Пep. з пoл. A. Шкapб'юкa. _
Львiв: Cвiчaдo' |997 ' _ 456 c'
з^з.Тaтaщ911т.' !. !стopiя фiлoсoфii: T.2: Фiлoсoфiя Hoвoгo vaсy лo 1830 poкy [пеp з пoл. o. Гipний]. _ Львiв:
сB|ЧaДo,|999. _з52 с.
34.Taтapкeвиl B. Iстopiя фiлocoфii: T.3: Фiлoсoфiя ХIХ стoлiття i нoвiтня / Пеp. з пoл. _ Львiв: сBiчaдo, l999. .
568 с.
35.Укpaiнa: Фйoсoфський спaдoк стoлiть: B 2-х т' / {ентp щaкт. фiлoсoфii; Pедкoл': Ю.БWяк (гoлoBa) тa iн' _
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20) Poбo"" nu uu 

"Т, oy, oтaтiв нa вчaя ня-
Ns Фopмa

ЗaнятЬ
Кiлькiсть гoдин
ayдиTopнi/ сPс

З0||5I Лeкцiя

2. Пpaкти,rнe
3ar {тTя з0/15

1 кoнтpoЛЬнa poбoTa/l2

lcпит |6

60/'7s

3 . Лaбopaтopнi
зaн,rТтя

А кгI/кP/PгP/
Кoнm.poб.

5. Фopмa
кoнт!oлю
Bсьoгo
гoдин

2l) Cyма всiх гoдин: 135
22) Загальна кiлькiсть кредитiв ЕCTS
23) Кiлькiсть годин (кpeдптiв ЕCTS) ayдптopнo.o 'a."*..а*eн"* 60 (2,01
24) l(lЛькiсть нeoбхiдних голин (кредитiв ЕCTS) CРC для зaбезпеченй
аyдитopногo нa Bа нTa2l(еll llя: 48 (1.6)
25) Кiлькiсть гoдин (кpедитiв ЕCTS) CPC, зaбeзnече''x 'а.чaльним плaнoм: 'ts Q,s)



25) Cисгема i кpитерii oцiяювaння

Poзпoдiл бaлiв, якi отpип{yють aспipaпти
Пoтoчнe тecтуBaItня та сaмocтiйнa

27) Poзpoбник сплaбyсy: ,ц.фiлoс.H.' пpoф. чopнol'opдeнкo I.B.


