
 

 

 (Ф 21.01 - 03) 

 

Силабус навчальної дисципліни 

 

«СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ» 

Спеціальність: 054 Соціологія 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки  

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

вивчення основ цивілізаційного розвитку суспільства як цілісної 

системи з позицій гуманістичних пріоритетів, співвідношення 

головних факторів життєдіяльності людей в історичному просторі і 

часі  

елементи соціальної структури суспільства як історично визначеної 

сукупності соціальних груп, спільнот, порядок їх взаємозв’язку та 

взаємодії  

особливості соціальних відносин 

 
Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

формування знань про суспільство як цілісну систему, які далі 

конкретизується в низці інших аспектів його дослідження соціально-

гуманітарними науками та формування відповідних умінь та 

навичок 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- аналізувати і давати оцінку сучасним тенденціям розвитку 

суспільства 

- аналізувати характер та основні чинники, що призводять до 

трансформації структури суспільства 

 - аналізувати аспекти динаміки суспільного розвитку    

- прогнозувати соціальні зміни в суспільстві 



 

 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

- розуміти сутність суспільства як складної багатофункціональної 

системи 

- знати основні категорії соціальної філософії, необхідні для 

осмислення соціальної реальності; 

- знати особливості соціальної структури суспільства, соціальних 

інститутів 

- проводити наукове дослідження соціальних, соціально-культурних 

та соціально-політичних феноменів 

- проводити аналіз та синтез основних теоретичних підходів до 

дослідження суспільства як самоорганізованої системи та 

репрезентувати результати для прийняття вмотивованих рішень.  

- здатність планувати й організовувати роботу дослідницьких 

колективів  з рішення наукових і науково-освітніх завдань 

 - здатність самостійно виконувати науково-дослідну діяльність з 

використанням сучасних соціально-філософських теорій 

Навчальна логістика 

 

 

 

 

 

Зміст дисципліни: Історія соціально-філософської думки. Сучасні 

історико-філософські вчення. Тенденції розвитку сучасного світу. 

Типологізація суспільств. Особистість у вимірах філософського 

аналізу. Парадигми осягнення історії. Майбутнє: проблеми 

прогнозування. Політична система суспільства. Духовне життя 

суспільства. Культура в її історичній перспективі. Основні проблеми 

сучасного українського суспільства 

Види занять: лекції, семінари 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн  

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Знання з соціології, етносоціології, історії України, філософії, 

загальні та фахові знання, отримані на попередніх курсах 

бакалаврського рівня вищої освіти 

 

 

 

(бакалаврському) рівні вищої освіти  

Пореквізити Знання з дисципліни можуть бути використані під час написання 

бакалаврської роботи 

 

 

магістерської роботи 
Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Андрущенко В. Соціальна філософія. Історія, теорія, 

методологія: Підручник / В. Андрущенко, Л. Губерський, М. 

Михальченко. – К.: Генеза, 2014. – 656 с. 

2. Андрущенко В. П. Історія соціальної філософії: 

Західноєвропейський контекст. – Київ: Тандем, 2016. – 416 с. 

3. П’янзін С. Д. Основи соціальної філософії: навч. посіб. – 

Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 152 с.  

4. Таран В. О., Зотов В. М., Рєзанова Н. О. Соціальна філософія: 

Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 272 с. 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Соціології та політології 



 

 

 

 

Фото 

 

Факультет ФЛСК 

Викладач(і) ПІБ викладача Кошетар Уляна Петрівна 

Посада: доцент  

Вчене звання: доцент  

Науковий ступінь: кандидат історичних наук 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php? 

Тел.:   

E-mail:uliana.koshetar@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце:8.707 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Google Classroom rod5dnm 

 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?

