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вступ
<Фiлософiл>. е скJIадовою ocBiTHbo-HayкoBer програми пiдготовки фахiвцiв за

освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM (доктор фiлософii>, н€uIежить до перелiку
обов'язкових навч€llrьних дисциплiн аспiрантури i викладаеться украiЪсъкою
мовою на першому роцi навчання.

Вивчення навчальноi дисциплiни "Фiлософiя" забезпечуе можливiсть
сформувати власний свiтогляд, усвiдомити цiннiсть наукового пiзнання cBiTy i
самоТ себе, побачити перспективи та протирiччя розвитку на Bcix рiвнях буття,
оцiнити значущiсть вiрогiдного знаннrI, високоi моралi, естетичного вiдношення до
cBiTy.

Протягом бiльше нiж двох тисячолiть icTopii людськоi цивiлiзацii фiлософiя
зuLлишаеться глибоко змiстовним i актуа.rrьним знанням для Bcix поколiнь людей.
Специфiка фiлософського знання полягае у тому, що:

1) його (знання) змiст е зiткненням рiзних точок зору, дискурс (постiйнi й
дискусii)," якi в oKDeMl lстоDичнl

l} i l
набувають дуже гострих форr,т9иралi дискусii)," якi в oKppMi iсторичнi епох4 набувають. дуже гострих форr,

вiдносно корд9нiв проблемного поля фiлософii, а також iT мiсця i ролi в культурi,
значущiсть фiлософського знання в життедiяльностi людей нiколи не зменшуеться;

2) фiлософiя е особливим осмисленням зовнiшнъого
соцiшrьного) i внутрiшнього (духовного, особистiсного) cBiTiB

унiверсальних рис, ознак, характеристик, а також ik взаемозв'язкiв;
3) фiлософiя сформувалася в людськiй культурi як знанIuI заг€Llrьного рiвня

аналiзу буття у Bcix формах його прояву. Самоцiннiсть i самобутнiсть фiлософii
полягае у самiй постановцi питань, що вона задае, пiднiмае, формуе, i стрижневим
принципом цих iнтелектуапьних зусиль з€tlrишаеться принцип критичного

унiверсалiзrчry.

1,. Опис навчальноi дисциплiни

Галyзь знань, напрям"пiдготовки, спецiальнiсть, piBeHb виrцоi освiти
Галузь знань 08 <Право>

Спецiальнiсть 081 <Право>
PiBeHb вищоi освiти третiй (освiтньо-науковий) piBeHb

Характеристика навчальноТ дисциплiни
Вид обов'язкова / за вибором
Загальна кiлькiсть годин 180
Кiлькiсть кредитiв EKTS 6
кiлъкiсть модулiв 1

кiлькiсть змiстових частин 1

Форма контролю залiк/екзамен
Показники навчальноТ дисциплiни для денноi та заочноi форми навчання

денна форма
наsrаiтня

заочна форма
навчанIUI

PiK пiдготовки 1 1

Семестр |-2 |-2
Лекцiйнi заняття 32 lб
Практичнi, ceMiHapcbKi заняття 28

(природного
iз погляду

i
ix



Самостiйна робота l20 |64
Кiлькiсть тижневих аудиторних
годин для денноi форми навчання

4

2. Мета та завдання навчально[ дисциплiни

2.1. Мета вивченця навчальноi дисциплiпи

застосовування с)ласних фiлософських зЕаЕь у процесi виконання власного
наукового дослlдження.

2.2. Завдання навчальноi' дисциплiни
У результатi вивчення навч€lJIьноi дисциплiни аспiрант повинен

1.Знати: суrасний змiст основних категорiй фiлософсъкоi науки, особливостi
формування фiлософських методiв та сумiжних з нею методiв гуманiтарних наук,
Специфiку методологiчних стратегiй в умовах сrIасного соцiо-ryманiтарного
дискурсу.

2. Вмiти: концептучlJIьно використовувати фiлософсъкi поняття i категорii у
якостi джерел формування iнструментарiю ryманiтарЕого знаннrI, критично
осмислювати усталенi пiдходи та iдеi, виокремлювати i характеризувати межi
теоретиIIного i практичного J власних наукових доолiдженцях.

3.Володiти навичками наукового аналiзу та категорiально-концептуrlJlьного
мислення; застосуваннrI скJIадних соцiо-ryманiтарних пiдходiв у наукових
дослiдженнrlх, опанування здобувачами ступеня доктора фiлософii гуrианiтарних
спецiа-пьностеЙ концепту€lльним та методологiчним здобутком фiлософськоi науки
з метою под€Lлъшого розвитку навичок наукового мислення у дослiдницьких
практиках.

2.3. Спiввiдношенця результатiв навчання дисциплiни iз програмними
компетентностями

Jф

Програмна компетентнiсть
Вiдповiднiсть
дисциплiни
компетентностi

зк - загальна компетентнiсть
зк1 Зdаmнiсmь dо абсmракmноzо 74lлслення, аналiзу mа сuнmезу +

зк2 Навuчкu вuкорuсmання HoBimHix iнфорлиацiйнuх i
ко lntyH iкацiЙнt tх m ехн о л о еiЙ

+

зкз Зdаmнiсmь провеdення салtосmiйнuх dослidэюень на
сучаснолчtу piBHi

+

зк4 Зdаmнiсmь 0о пotttyly, оброблення на аналiзу iнфорл,tацii з
рiзнttх dэюерел

+

зкб З d аmн i с mь пр ацю в аmu в лl i эtсн ар о d н о л,tу н ау к о в о л|у пр о с m о р i +

зк8 Зdаmнiсmь засmосовуваmu знання у пракmuчнiй юрuduчнiй
diяльносmi

+

зк11 Ул,tiння квалiфiковано вidобразumu резульmаmu науковuх
dослidэюень у науковlм сmаmmrш mа mезах, опублiкованl,tх як
у фаховuх вimчuзнянuх вudанн5lх, mак i у вudаннях, якi

+



в х о d яmь d о лl i жй ар о d нuх н ауко 74 е mр uчнil,ж б аз
ФК - фаховi компетентностi

ФIt 4 Зdаmнiсmь do опрацювання mа аналiзу iнфорл,tацit dля

правово ?о d ослidэtсення

+

Фк8 зdаmнiсmь зOiйснюваmu аналtiз законоdавчuх mekcmiB mа tx
експерmuзу

+

Фк9 Веdення dialtoey й арzуменmування пid час HayKoBtш i diловttх
duскусiй, переzоворiв, cydoBtlx dебаmiв, публiчноzо вuсmупу в

суdах mа iнuluх ор2анах

+

Фк10 Зdаmнiсmь dо напuсання науковоzо dослidэюення з правовоt
проблемаmuкu або сmаmmi у фахове вuOання

+

Фк11 Щосmаmне знання iнозеллноt tповu 0ля чumання, пuсання mа
преdсmавлення сmаmей, а mакоэtс спiлкування з iнu,tuлlu

наvков',t l]vtu mа пракmuqctfutll

+

В tэезульmаmi вuвчення навчапьноi duсцuплiнu зdобувач повuнен

Результат навчання
(1. знати; 2. вмiти; 3. комуяiкацiя 4.

aBToHoMHicTb та вiдповiдшlьнiсть)
Методи викладання i
навчання

Методи
оцiнювання

Вiдсоток у
пiдсумковiй
оцiнцi з

дисциплiни
Код

Результат навчання

Знати i розумiти:

1.1

змiстовнi вiдмiнностi фiлософських
стратегiй вiд iнших сумiсних iз нею
наук;

лекцiя, са:rлостiйна

робота
усна вiдповiдь,
контрольна
робота.

5

|.2
критерii наукового дослiдження; ceMiHap, саlrлостiйна

робота
**

усна доповiдь,
екзmленацiйна
робота

J

1.3

мiсце вiт.rизняноi фiлософськоi
традицiТ у свiтовiй науковiй
думцi;

лекцiя, саlrлостiйна

робота
усна вiдповiдь,
контроJIьна

робота,
екзаменацiйна
робота

a
J

1.4

1сторичну логlку розвитку основних

фiлософських пiдходiв та iдей, ik
доти.*riсть до становлення
су{асного соцiо -гуманiтарного
диск}рсу;

лекцiя, самостiйна
робота

контрольна
робота,
екзаменацiйна
робота

5

1.5

значенЕя власного наукового
дослiдження дJuI розвитку iнших
гаlryзей науки, суспiльно-
полiтичного, економiчного життя,
нацiональноi чи cBiToBoi духовноТ

1

культури;

лекцiя, саrrлостiйна

робота
KoHTpoJIьHa

робота,
екзаменацiйна
робота

a
J

Вмiти:

2.I
Визначатись щодо методологiчноi
бази власного на}кового
дослiдження;

ceMiHap, самостiйна
робота

усна доповlдь 5



2.2
обrрунтовувати актуальнiсть та
чiтко формулювати мету
дослiдницького проекту;

ceMiHap, самостiйна
робота

усна доповiдь,
екзаменацiйна
робота

5

2.з
практично застосовувати
фiлософськi знання (наративи) у
процесi власного наукового
дослiдження з метою розв'язання
комплексних.гIит&IIь та проблепл;

ceMiHap, самостiйна
робота

екзаменацiйна
робота

J

2.4
- продукувати HoBi HayKoBi iдеi з

урахуванням тенденцiй розвитку
суrасноi науки та глобальних
цивiлiзацiйних проблем
(екологiчних, етико-моральних,
мiжнародно-правових, релiгiйних
тощо);

ceMiHap, саrrлостiйна

робота
екзаменацiйна
робота

5

Комунiкацiя:

з.1
здатнiсть брати }пIасть в дискусiях,
концентр}ъulися на значущих
складових обраноi проблеми (теми);

ceMiHap, carvrocTiйHa

робота
усна доповiдь J

з.2
здатнiсть брати ylacTb у
мiждисциплiнарних проектах
компJIексного наукового
дослiдження складних си9тем, 

1

використоврати результати
дослiджень фiлософськоi науки для
досягнення цiлей власного
наукового дослiдження;

самостiйна робота усна доповiдь J

J.J

проявJuIти раry i толерантнiсть до
iншоi (й iнакшоi) лумки у процесi
iнтелектуальноi комунiкацii.

ceMiHap усна доповiдь J

ABToHoMHicTb та
вiдповiдальнiсть:

4.|
знаходити необхiдну iнформацiю з

рiзних джерел, упорядковувати iT,

оцiнювати iT достовiрнiсть,
пояснювати значущiсть, приймати
обrрунтованi рiшення;

самостiйна робота усна доповiдь 2

4.2
мати iнтелектуальне сумлiння,
чеснiсть у Ъправi фоfмува"ттlтя i
виракення iнтелектуа;rьноi позицii.

саллостiйна робота екзаменацiйна
рббота

5

2.5.,Щосягнення програмних результатiв:

ПРН 5 - Вмiння спiлкуватися в дiалоговому режимi з широкою науковою спiльнотою та
громадськiстю в галузi HayKoBoi та професiйноi дiяльностi, в тому числi i на мiжнародному piBHi,

демонструючи системний науковий свiтогляд та культурний кругозiр;
IIрн 9 - Здатнiсть професiйно презентувати результати cBoix дослiджень на мiжнародних
науковиХ конференЦiлс, ceMiHapax, пракТитшо викОристовувати iноземНу мовУ (в першу чергу -

англiйську) у науковiй, iнновацiйнiй дiялъностi, у сферi iнтелектуальнот власностi, а також у
педагогiчнiй дiяльностi;
прн 13 - Вмiння квалiфiковано вiдображати результати наукових дослlджень у наукових

статтях, опублiкованих яК у фахових вiтчизняних виданIUtх, так i у виданняiх, якi входять до
мiжнародних наукометричних баз;



*1 в

ПРН 14 - Здатнiсть використовувати сучаснi iнформацiйнi та комунiкативнi технологii при
спiлкуваfiнi, обмiнi iнформацiею, зборi, аналiзi, обробцi, iнтерпретацii джерел; здiйснювати
публiкацiю джерел з дотриманням основних археографiчних прчlвил.

3. Програма навчальноi дисциплiни
МоOуль 1.

Змiсmовuй моdуль 1 Всmуп Do фiлософii

Тема 1. МетодопогiчЕа функцiя новiтнъоi фiлософii.

Тема 2. Концептуальнi трансформацii онтологiчного дискурсу.

Тема 3. Фiлософська антропологiя у KoHTeKcTi психоана-пiтичного доробку.

Тема 4. Суспiлъствознавча спрямованiстъ фiлософськоТ теорii.

Тема 5. Проблема детермiнант суспiльно-iсторичного процесу.

Тема 6.Еволюцiя критичноТ соцiальноi парадигми.

Тема 7. Структуралiстське пiдфунтя соцiальних теорiй.

Тема 8. Глобалiзацiя та формування цивiлiзацiйноi парадигми.

4. Структура навчальноi дисциплiни

Назви змiстових модулiв i тем Кiлькiсть годин

де гrна форма заочна форма

усього у тому ч сл1 Yсъого у тому числi
л ц с.р. л п с.р.

Модуль 1

Змiстовий модуль | Всmуп do фiлософit

Тема 1. Методологiчна функцiя
новiтньоi фiлософii.

22 4 4 |4 22 2 20

Тема 2. Концегrтуальнi трансформацii
онтологiчного дискурсу.

22 4 4 |4 22 2 20-"

Тема 3. Фiлософська антроIIологiя у
KoHTeKcTi психоаналiтичного доробку.

24 4 4 16 22 2 20

Тема 4. Суспiльствознавча
спрямованiсть фiлософськоТ теорii.

24 4 4 16 22 2 20

Тема 5. Проблема детермiнант
суспiлрно-iсторичного процесу"

20 4 2 \4 22 2 20

Тема б.Еволюцiя критичноТ соцiальноi
парадигми.

22 4 4 |4 24 2 22

Тема 7. Структуралiстсъке пiдфунтя
соцiальних теорiй.

22 4 2 16 22 2 20

Тема 8. Глобалiзацiя та формування
цивiлiзацiйноi парадигми.

24 4 4 16 24 2 22

Разом за змiстовим модулем 1 180 32 28 |20 180 1б l64



Усього годин 180 32 28 l20 180 16 |64
5. Теми практичних занять

J\b

з/п
назва теми Кiлькiсть годин

денна
форма

заочна
форма

1. Методологiчна функцiя новiтньоi фiлософii. 4

2. Концептуальнi трансформацii онтологiчного
дискурсу.

4

л,
J. Фiлософська антропологiя у KoHTeKcTi

психоаналiтичного доробку.
4

4. Суспiльствознавча спрямованiсть
фiлософськоТ теорii.

4

5. Проблема детермiнант суспiльно-iсторичного
процесу.

2

6" Еволюцiя критичноТ соцiальноi парадигми. 4

7. Струкryралiстське пiдцрунтя соцiальних 
_{*1 t*

теорlи.
2

8. Глобалiзацiя та формування цивiлiзацiйноi
парадигми.

4

Усього 28

J\b

з/п
НайменуваннrI робiт Кiлькiстъ годин

денна
форма

заочна
форма

1. Методологiчна функцiя HoBiTHboi фiлософii. |4 20

2.
Концептуальнi трансформацii онтологiчного

15
дискурсу.

|4 20

a
J.

Фiлософська антропологiя у KoHTeKcTi
психоан€uliтичного доробку.

16 20

4.
Суспiльствознавча спрямованiсть
фiлософськоi TeopiT.

16 20

5.
Проблема детермiнант суспiльно-iсторичного
процесу.

|4 20

6. Еволюцiя критичноi соцiальноi парадигми. I4 22

7.
Структуралiстське пiдцрунтя соцiальних
теорiй.

16 20

8.
Глобалiзацiя та формування цивiлiзацiйноi
парадигми.

16 22

Усього l20 L64

6. Самостiйна робота



7. Методи контролю

Контроль знань здiйснюеться за системою ECTS, яка цередбачае дворiвневе
оцiнювання засвоеного матерiа-пу, що скJIадае 40% вiд загальноi оцiнки Та

оцiнювання практичноi пiдготовки - результати навчання (вмiння 2.|-2.6);
(комунiкацiя 3.1-3.3); (aBToHoMHicTb та вiдцовiдальнiсть 4.|-4.З), що складае
б0% загальноi оцiнки.

Семестрову кiлькiсть балiв форп,гуrоть бали, отриманi здобувачем у процесi
засвоення матерiалу курсу та виконання самостiйноi роботи.

.Оцiнювання за формами
Семестрова кiлькiсть балiв
Min- 18 балiв Мах * 30 балiв

Усна вiдповiдь <5ух2:10 к8>х2:1б
саtrлостiйна
iндивiдуальна
робота

к8>х1:8 K14>xI-14

а) усною вiдповiддю здобувача на ceMiHapcbкoмy заняттi вважаеться доповiдь (повне i
концептуЕrльЕе розкриття окремого зtшитЕtння ceMiHapy), доповнення, iшонсована
дискусiя, аргументована тоIIка зору, вiдповiдь на проблемнi запитання;
б) у разi вiдсугностi здобувача на ceMiHapcbкoмy заняттi, розгJuIIIутi на ceMiHapi питання
вiдпрацьовуються у rrисьмовiй формi;
в) загальна кiлькiсть балiв за аудиторну роботу складае 50% вiд ceмecTpoBoi кiлькостi
балiв.

7.2. ПЦсумкове оцiнювання у формi екзамену. Екзапленацifoiе оцiтповшrrrя вiдбраеться в

письмово-уснй форй. Бiлет скrrадаеться з 2 гш:гаlъ, кожне з якLD( оцirпосгься за шкчlлою 6-10 бшЬ, що
в заftIJьному пiдсупллсу скпадае 20 балЬ. 1

п ,ugr Ulvr.y JruJpa^.yflK.y U I prrlYr.y Lýrrr.

Семестрова кiлькiсть
балiв

Екзамен Пiдсумкова
оцiнка

Мiнi-,чtvлt 18 12 30
Максuлtулt 30 20 50

термiни, якi rrередбаченi графiком навч€tльного процесу.
Змiст екзамену визначаеться робочою навчulJIьною програмою ДисЦиПЛlНи.
Здобувач доrrускаються до екзамену, якщо BiH виконав Bci вимоГи РОбОЧОГО

Сryдекг не допускаетъся до екзЕtI\4ену, якщо пiд час семестру нафав менше 30 балiв. Щля 
i,

допусщу до екзаN{ену здобувач мае здати контроJIънi роботи та саNIостiйrту iндившуаrr"rrу

роботу. Екзаtuенацiйна оцirпса не може буш меншою |2 балiв дIя oTpI,m{aHIuI загuIJьноi

позитивноi оцiнки за курс.

Поряdок dопуску зdобувача 0о екзамену

теоретичного та
Здобувач

практичного
мае скласти

матерi€tлу з навчальнот
екзамен вiдповiдно до

дисциплiни за семестр.
вимог навч,lJIьного плану у

навч€tльного плану за поточний семестр.
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Здобувач догryскаеться до складання екзамену з дисциплiни, якщо з цiеi
дисциплiни ним повнiстю виконанi Bci види робiт, передбаченi робочим
навч€tльним планом та робочою навч€tJIьною програмою.

Здобувач, який в поточному ceмecTpi мав пропуски занять i до почаТку
екзtrменацiйноi се'сii не засвdiЪ маТерiал пропущёних ним дЬ атестацii з вiдповiдноi
дисциплiни не допускаеться.

Здобувач може бути недопущеним до пiдсумкового оцiнювання, якщо пiд час
семестру BiH: 1) не досяг мiнiма-llьного порогового рiвня оцiнки тих результатiв
навчання, якi не можуть бути оцiненi пiд час пiдсумкового контролю; 2) якщо пiд
час семестру BiH набрав кiлькiсть балiв, недостатню дJuI отримання позитивноТ

оцiнки HaBiTb у виrrадку досягненIuI ним на пiдсумковому контролi максим€Lпьно

можливого результату. Умови недопущеннrI затверджуються у робочiй прогРамi
навча_llьноi дисциплiни, рiшення шро недошущення за поданням викладача
приймаеться деканом/директором (заступником декана/директора з навчалъноi

роботи) та оприлюднюеться до початку вiдповiдноIо контролю.
У разi виникнення спiрних питань щодо не догtуску здобувача до ceMecTpoBot

атестацii, вони вирiшгуrоться лектором дисциплiни спiльно iз завiдувачем кафедри.

" Викладач на останнь@му заняттi у ceMecTpi повiдомляе здобувачiв про iх
рейтинг у балах. Перелiк здобувачiв, якi не доrrущенi до складання екЗаМеЕУ,

отримуе методист спецiальностi, заступник декана/директора з навчаJIьноi роботи
ф акультету/ iнституту.
Умови доryску до пiдсумкового екзамену. Здобувач не доrтускаеться до екзаменУ,

якщо пiд час семестру нафав менше 18 балiв. Лlя доrr},ску до екзамену здобувач мае
бу.и позитивно оцiнений на 2-ох ceMiHapax, мати захищешу iндивiдуальнУ
самосгiйну робоry.

Екзамен проводиться у день та час, визначений затвердженим розкJIадоМ.
- форма гIроведеннrI контролю та йою тривалiсть, особливi вимоги щодо

процедури проведення повиннi доводитись до вiдома осiб, що навчаються, завЧасНо

(щонайменше напередоднi контролю) ;

" - здобувачi маютъ бутИ"повiдомленi щодо 5асобiв Контролю за ДоТриМаННЯМ

та щодо наслiдкiв ix порушення;
_ при проведеннi будь-яких форtvt контролю оцiнювачем (екзаменатороМ,

- здобувачi, допущенi до проведення контролю та оцiнювання, повиннi матИ

при собi доку\4енц що посвiдчуе особу;

- здобувачi, якi проходять контроль, не мають права використовувати бУдь-яКУ

зовнiшню (сторонню) допомоry;
- у випадку, якщо оцiнювач пiдозрюе особу, що проходитъ контролъ, у

використаннi недозволених допомiжних засобi",_."iц мае право запропоЕувати такiй

о.оЪi вчинити дiТ,'якi спростували б пiдозру. Якщо особа, що проходиТЬ КОНТРОЛЬ,



вiдмовгtяеться вiд пропозицii оцiнювача, ii результат оцiнюеться як <<0>> балiв

(<незадовiльно>);

- якщо здобувач освiти намагаеться вплинути на результат оцiнювання шляхом

списування або з використаннrIм незатверджених допомiжних засобiв чи

зовнiшньоТ допомоги (обману), його результ€Iт оцiнюеться як (0) балiв

(<<незадовiльно>);

- якщо здобувач освiти порушуе порядок проведення контролю, BiH може бути

видалений з нього, i в цъому разi вiдповiдний контроль оцiнюстъся як
((незадовiльний>> (0 балiв);

- здобувачi, не пiзнiше завершенIuI оцiнюваннrl, повиннi отримати iнформацiю

про- час оприлюдriення резуriьтатiЁ оцiнювання; "

Пiд час екзамену здобувачi мають право використовувати типову та робочу
навч€ulьнi програми дисциплiни.

ВикористаннrI пiд час екзамену будь-яких iнформацiйних матерiалiв без

дозволу осiб, якi проводятъ контрольний захiд, тягне за собою його припинення.
При цьому проти прiзвища здобувача в екзаменацiйнiй вiдомостi проставлясться
запис <<Незадовiльно>> i вiдповiдний пiдпис.

Екзамени для здобувачiв денноi та заочноТ форм навчанЕя проводяться у
письмовiй формi за екзаменацiйними бiлетами. Кiлъкiстъ екзаменацiйних бiлетiв

для кожноi навчальноТ дисциплiни - не менше 30-ти.
У екзаменацiйному бiлетi передбачаеться комбiнацiя з питань, з якиМи

здобувач ознайомлений до початку екзамену.
Кiлькiсть екзаменацiйних запитань рiзних типiв у екзаменацiйному бiлетi та

крLfгерii оцiнювання вiдповfдеЙ На них визЕачаdнауково-ПедагогiчниЙ працiвник,
який вiдповiдае за викJIаданн;I навч€tльноi дисциплiни. Питання та критерii iх
оцiнювання обцрунтованi в робочiй навчальнiй програмi, з якою здобУвач

ознайомлюеться на rточатку вивчення дисциплiни.
Екзаменацiйнi бiлети затвердженi на засiданнi кафедри, яка забеЗпечУе

викладання навчiulьноi дисциплiни, про що свiдчить пiдпис завiдувача кафедри на
кожному екзаменацiйному бiлетi.

Повторне складання екзамеЕу з метою отриманнrI бiльш високоi оцiнки У
перiод екзаменацiйноi cecii не допускаеться. Така можливiстъ може бУти надана

здобувачу за нак€вом ректора унiверситету у пiсля сесiйний перiод.
Здобувачi, якi були не догryщенi до складання екзамену, З приЧини

невиконання ними навчzulьноi робочоi програми, мають можливiстъ, при yMoBi
набрання ними вiдповiдноi кiлькостi балiв, на цовторне скJIадання. Виконати
навч€tльну робочу програму-вони можуть при оформленнi,iндивiдуального Плану

консультацiй з викJIадачем. Здобувач оформлюе заяву на iм'я керiвника

факупьтету/iнституту, узгодивши з викладачем, про надання йому можливостi
вiдвiдування iндивiдуа_гlьних консультацiй. При цъому BiH отримуе iндивiдУальнi
завдання, самостiйно опрацьовуе вiдповiдну рекомендовану лiтературу,

першоджерелq та за обранням фор* контролю (реферат, есе, теСтУВаННЯ),

здiйснюеться контролъ знань здобувача. При отриманнi вiдповiдних ба_пiв щодо

доttуску до екзамену призначаеться день та час проведеннrI екзамену.



Здобувачi, що одерж€tли на екзаменi оцiнку (<не задовiльно>> зобов'язанi
лiквiдувати академiчну заборгованiсть у встановлений TepMiH до початку нового
семестру вiдповiдно до графiку лiквiдацii академiчних заборгованостей, який
затверджений деканом/директором факультетУiнституту. Лiквiдацiя академiчноi
заборгованостi допускаеться не бiльше двох разiв з кожноi дисциплiни. Перший раз

завiдувачем кафедри.
Спiрнi питаннrI з проведеннrI екзаменацiйних сесiй розгJuIдае апеляцiйна

комiсiя, права, обов'язки та персон€tJIьний скJIад якоi визначаються накаЗом

ректора унiверситету.

Шкала вiдповiдностi скпадання iнтегрованого екзамену з дисциплiни:
ФIЛОСОФLЯ

Вiдмiнно / Excellent 90-100

Щобре / Good 74-89

3адовiльно / Satisfactory б0_73

[Iезадовiльно з моэкпивiстю повторног(
ск.гiаданняlFаi|t + r t*

35_39

[Iезадовiльно з обов'язковим повторним
вивченням дисциплiни / Fail

0-34

7.3. Критерii оцiнювання :

Усна вiдповiдь:
8 бали - повна, концептуаJIьна, послiдовна, з використаннrIм основноТ i додатковоТ
лiтератури, з визначенням категорiй i понять, з вiдповiддю на додатковi i
уточнюючi запитання, iз заглибленням у суrасний iнтелектуальний i
соцiокультурний контекст, з креативним використанням загсuIьних соцiально-

ryманiтарних знань;
6 бали - достатня, концепту€tльна, послiдовна, з визначеflнrIм категорiй i понять, з
використаннrIм основноi лiтератури, з вiдповiддю на уточнюючi запитання, iз

г' , i - ;^
розумlнням проолеми у зрlз1 власно1 життедlяльност1;
4_5 бали - неповна, фрагментарне розкриття проблеми, з частковим використанням
основноi лiтераryри, артикуляцiя вiдповiдi поза концепту€Lльним контекстом,
мiстить cyTTcBi неточностi, апелюе до iнформацiТ з не iдентифiкованих I-net

джерел, а не до елементiв знання чи досвiду;
0_3 бал - фрагментарна, екJIектична, ((не в тему>, мае cyTTeBi помилки, без

використаннrI основноТ i додатковоi лiтератури, посилання на не iдентифiкованi I-

net джерела, артикуляцiя вiдповiдi з гаджета.

,Щоповнення / дискусiя :

4 балп- доIIовненн;I змiстовне, грунтовне, конструктивно доповнюс обговорення
теми;
3 бали - доповненнrI змiстовне;
2 бали_ доповнеЁня мiститЁ iнфОрмацiю, що cytTeBo не розширюе дискусiю.



Екзамен (оцiнююmься onpefulo 2 пumання бiлеmу пuсьлlово-усноzо екзаtwену)z

18_19/20 балiв - студент у повному обсязi володiе навч€lJIьним матерiалом, вiльно
та аргументовано його викJIадае, наводить визначеннrI основних понять, глибоко та
всебiчно розкривае змiст поставленого завдання, правильно iнтерпретуе ocHoBHi

принципи i положення, демонструе розумiння етапiв i логiки iсторико-

фiпософського процесу, виявJuIе знання основноi i додатковоi лiтератури з курсу;
13_1б балiв - студент у достатньому обсязi володiе навч€Llrьним матерiалом, вiльно
його викJIадае, аJIе недостатньо арryментовано, в основному роЗкривае змiст
IIоставленого завдання, використовуе обов'язкову лiтературу, демонструе ЗаГаlrЬне

розумiння iсторико-фiлософського процесу;
1_1L бали - студент не в повному обсязi володiе матерiалом, фрагментарно Та

поверхово його викладае, недостатньо розкривае змiст поставлених питанЬ,

наводить еклектичнi визначення понять i категорiй, демонструе неПослiДовне
трактування icTopii фiлософii та перекр)чування TepMiHiB i персоналiй.

Iндивiдуальна самостiйна робота :

t4 балiв - вибрана праця характеризуе суrасний iнтелектуальний дискУрС i
вiдгrовiдае сферi практичноi фiлософii, робота носить самостiйниЙ характер,

мiстить авторську аналiтику i узагальнення, прямi i непрямi цитУванНЯ З

посиланнями на основне джерело, вкJIючас в себе визначення понrIть i категорiй,
мiстить розв'язанi Bci завдання rrрактикуму, мае диференцiйований текст;
10_11 балiв - вибрана праця вiдповiдае сферi практичноi фiлософiT, демоIlструе
занадто академiчну мову, мiстить аналiтику i узагальненнrI, мас неiнформативнi
посиланнrI, е наявнi визначення rrонять та категорiй, у роботi розв'язанi клЮЧОВi

мае описовий характер, мiстить поняття
не вичитаний текст, мiстить не

диференцiйований текст;

i категорiТ без визначень, мае граматиt{но

розв'язанi завдання практикуму, мае

завдання практикуму; мае диференцiйований текст;
8 балiв - вибрана.праця вiдгlовiдqе сферi суспiльртвознавчих i гуманiтарних знань,

4-'l балiв - вибрана праця вiдповiдас сферi ryманiтарних знань, мае загальний

реферативний характер, демонструе несамостiйнiсть у розв'язаннi завданъ, текст ",

не диференцiйований i не вiдповiдас cTpyKTypi завдань Irрактикуму.

Теми для самостiйноI роботи у виглядi реферату

1. Сlчасна наука в пошуках свiтоглядних i духовних орiентацiй.
2. Сrру*ryри екзистенцii та проблема свободи.
3. Фiлософський змiст трiади: несвiдоме - свiдоме - надсвiдоме.
4. Наратив <<Едипового комплексу)> у постмодернiй фiлософii.
5. Проблема (танатосу) у неофройдизмi та постфройдизмi.
б. Методологiчнi uLльтернативи формацiйному пiдходу.
7. Феномен <<соцiальноi аномii> i гrроблема соцiального розвитку.
8. Соцiальна девiацiя як проблема структуралiстського дискурсу.
9. Суперечлива природа <<захiдноi цивiлiзацiЬ>.
1 0. Проблема (одновимiрностЬ> у соцiальнiй Teopii.
1 1.Постмодерна критика кJIасичного психоаЕалiзу.



" l2.CyTHicTb ia змiст кшиз-анhлiтичноi)> стрdтегiТ
13.<iiло без органiв>> як центр€tльний концепт постмодерноi фiлософii.
1 4.Щивiлiзована бiзнес-дiяльнiсть - економiчна основа соцiальноТ держави.
1 5.Етична iнтерпретацiя промислового капiталiзму
16. Капiталiзм в умовах глобалiзацiйних процесiв.
|7 .Питання технологiй суспiльного контролю.
1 8.Економiчна скJIадова масовизацii.
1 9.MacoBi комунiкацii i маргiналiзацiя людини.
20. Тоталiтаризм i демократiя.
21.Наратив фашизму як проблема соцiальноТ Teopii.
22 . Соцiально-метафiзичнi про екти ф iло с офського по стмодерну.
2З .ГIит ання конфлiкту цивiлiз ацiй та мiжкультурного пор озумiння.
24.Топографiя <Чужого) та феноменологiя <<Iншого>>

Питання до iспиry

1. Евошоцiя дiалектичного пiдходу,
2. Антропологiчне пiдцрунтя психоана-iliзу та структуралiзму.
З. Фiлософська герменевтика та ана-гriтична фiлософiя.
4. Методологiчнi засади екзистенцiалiзму.
5. Поняття та змiст <феноменолоziчноt онmолоеit>>.

6. Екзистенцiальна аналiтика Dа-sеiп.
7. Концепryалiзацiя та класифiк ацtя сuпtулякру.
8. Фундаментальнi концепти (ортодокс€tльного психоаналiзу>.
9. Несвiдоме як наратив кJIасичного психоаналiзу та його вплив на

, ПОстсlпrасну антропалогirо, j* _

1 0. Феномен трансгресивного досвiду.
1 1 .Психоаналiтична теорiя dесmрукmuвноzо лiбidо.
1 2.Поняття соцiальноТ метафiзики.
1 3.Еволюцiя критичноi Teopii.
14.Свiт-системний аналiз: зсув вiд кJIасового до нацiсjнального KoHTeKcTiB. i, l

1 5.Теорiя постiндустрiального суспiльства.
1 6.Розвиток цивiлiзацiйноТ парадигми.
|7.Iдея <кiнця icTopii>> та if критика.
1 8.I_1ивiлiзацiйне пiдlрунтя структурного-функцiоналiзму.
19.Поняття економiчних (аскези) та <<регlресiЬ.

2 0. Пост- структуралiстська критика капiталiзму.
2 1 .Божевiлля як предмет соцiально-фiлософського аналiзу.
22.Психоаналiтична та економiчна теорii масового суспiльства.

.rld

23.Масовизацiя як основа тоталiтаризму.
24.Соцiокультурний аспект проблеми ((мас).

2 5. Специфiка масовизацiТ в умовах постiндустрiалiзму.
26.Технологii як чинник цивiлiзацiйного розвитку.
27.Вiдно сини (Я) i <<Тп> як головна тема дiалогiчноi гrарадигми.

28.Дльтернативнi концепцii полiтичного: антагонiзм та плюралiзм.
29. Проблеми постдемократiI.



3 0.Реставрацiя традицiйних iдеологiй.
З 1.Концептуальнi та суспiльно-iсторичнi засади гендерного пiдходу.
3 2.Психоаналiтична теорiя cTaTi.
33.Специфiка фемiнiстичного гtсихоаналiзу.
34.Теорiя cTaTi у радикальному фемiнiзмi.
З5.Гендерне питаЕня у постмодерних проектах.
3 б.Методологiчнi передумови розвитку феrТоменологii.
37.Спiввiднесенiсть tIomITb феноменологiчноi та ейдетичноi редукцii.
38.Тематика LеЬепswеlПаекзистенцiалъний зворот у феноменологiчнiй

фiлософiТ.
39.Методологiчнi засади постмодерноi онтологiI
4 0. Поняття та соцiально- антропологiчнi пр оекц t\ с uпtулякру .

4 1.Постмодерна онтологiя пiд кутом полiтекономii BapTocTi.

42.<<Едитliзацiя> культури та ii дiшrектика.
43 .Психоаналiтична теорiя (естетичного>.
44. Психоана-пiтична теорiя агресii.
45. Соцiшrьно-економiчнi засади деструктивностi.
4б.Постмодерний ана-ltiз божевiлля.
47 .Психоаналiтичнi витоки структуралiзму.

49.Щивiлiзацiйний чинник у суспiльно-iсторичному процесi.
50.Глобалiзацiя та конфлiкт цивiлiзацiй.
5 1.Теорiя репресивного суспiльства.
52.Постмодерна критика психоаналiзу.
5 3 . Фундамент€lJIънi концепти постмодернiзму.
5 4. Iнформатизацiя та кiбернетизацiя суспiльства.
55.Науково-технiчний прогрес та кулътурний шок.
56. Iнституцiональна специфiка iнформацiйного суспiльства.
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Либiдь,2004.

2. Iсторiя фiлософii: В 3-х т. / В.Татаркевич / Пер. з пол. - Львiв: Свiчадо, |997,
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унiверситет", 2007.
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2009. - 506с.
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2. Беккер Г. Стенли Экономический взгляд на жизць. Нобелевская ЛеКция. ll

Человеческое поведение: скономический rrодход. Избранные труды по

экономической теории. - М.: ГУВШЭ, 200З - С. 582 - 6|4.

З. Бергер П., ЛукманТ. Социальное конструирование реальности: ТрактаТ По

социологии знания / П.Бергер, Т. Лукман / Пер. Е. Руткевич. - М.: <<Медиум),

199J.-З23с. l _ 1 ti

4. .Щобронравова I.C., Бiлоус Т.М., Комар о.В. Новiтня фiлософiя науки: пiдруl.

дJIя стуД. фiлос. ф-тiв i аспiрантiв / I.C. ,Щобронравова, т.м. Бiлоус, о.В. Комар. -
К.:Логос , 2OOg. - 244с.



5. Левчук Л.Т. Психоаналiз: iсторiя, теорiя, мистецька шрактика: Навч. посiб. /

Л.Т. Левчук. - К.: Либiдъ,2002. - 255с.

6. Мiд Д.Г.Духо caMicTb i суспiльство. З точки зорусоцiальногобiхевiориста /

Пер.зангл.тапередмоваТ.КорпЕtло. - К.: УкраiЪський Щентр духовноiкультури,

2000. -4|6с.
7. Попович М. ГригорiйСковорода: фiлософiясвободи . - К.: Майстерня

Бiлецьких,2007.-256с. + * js

8. СоциальЕая философия: Словаръ lCocT. и ред. В.Е.Кемеров, Х.Т.Керимов. -
2-еузд., испр. и доп. - М.: Академический проект; Екатеринбург: ,,Щеловая Книга,

2006. - 624с.

9. Соцiальна фiлософiя. Iсторiя, теорiя, методологiя: Пiдручник для вищ. навч.

зал. / В.П. Андрущенко, Л.В. Губерський, M.I. Михальченко. - Вид. 3-е, випр. та

допов. - К.: Генеза, 2006.

10. Стружевський В. Онтологiя / В.Стружевський / пер. з пол. К. HoBiKoBoi. - К.:

ДУХ I ЛIТЕРА, Iнститут релiгiйних наук св. Томи Аквiнського, 2014. -Зl2с.
1 1. rаран В.О., Зодов В.М., Резанрва Н.О. Соцiадьна фiлософiя: навч. посiб. /

В.О. Таран, В.М. Зотов, Н.О. Рсзанова. _ К.: Центр утбовоi лiтератури,2009. -
272с.

12. Философия: dtv_Atlas / П. Кунцман, Ф.-П. Буркард, Ф. Видман / пер. с 9-го

нем. изд. / Худож. Аксель Вайс; Науч. ред. пер. В.В. Миронов. - М.: Рыбари,

2002. - 268с.: ил.

13. Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник / В. Франкл / Пер. С англ.. Й

нем. - М.: Прогресс, 1990. - 3б8с.

14. Хамитов Н. Философия. Бытие. Человек.'Мир: Кур" лекцiй / Н. Хамитов -
К.: КНТ, IfeHTp улебной литературы, 2006. - 456с.

15. XaMiToB Н., Гармаш Л., Крилова С. Iсторiя фiлософii. IIроблема людини та iT

меж: Навч. посiб. / Пiд ред. Н. XaMiToBa. -2-rе вид., перероб. та доп. - К.: IfeHTp

навч€tльноi лiтератур и, 2О06. - 296с.

16. I]офнас д.ю. гносеология: 1лrеб: пособ. / д.ю. щофнас. _изд.2_е,исrtр. и

доп. - О.: Наука и техника, 201-|. - 248с.


