




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань з історії становлення та 
розвитку сучасної філософії. Формування у студентів знання філософського 
процесу, засвоєння навичок самостійного опрацювання текстів та зрозуміти 
специфіку філософського мислення. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні принципи 

розвитку історико-філософського процесу; принципи та усталені підходи 
періодизації історії філософії, основоположення застосування 
парадигмального підходу до аналізу явищ історії філософії. 

2. Вміти аналізувати матеріал, працювати з текстами, володіти 
категоріальним апаратом історико-філософського дослідження; 
застосовувати методологічний інструментарій історико-філософського 
дослідження, укладати джерельну базу дослідження;  

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та 
управління інформацією; критичного ставлення та прогнозування 
стосовно політичних, економічних, культурно-мистецьких подій та явищ; 
використання іншомовних фахових історико-філософських інформативних 
джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни: у дисципліні «Сучасна філософія» вивчається 
сучасна філософія, що займає певне місце у процесі розвитку європейської філософії 
загалом, та поглиблене історико-філософське представлення філософських вчень, 
розроблених представниками сучасної філософії, які не лише вплинули на розвиток 
філософських вчень сьогодення, але й сформували вчення актуальні своєю 
проблематикою для спеціальності  «культурологія». 
Дана дисципліна формує у студента уявлення про те, що сучасна філософія 
орієнтована на емпіричне, одиничне, вона звертає увагу на окремі персоналії, 
постаті, тексти, що не є підставою утворення універсальних конструктів. 
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань з історії 
розвитку сучасної філософської думки. В результаті навчання студенти мають 
засвоїти перелік ключових історико-філософських лексичних одиниць (лем) 
дослідження (перелік лем міститься в розгорнутому вигляді, в Науково-
методичному комплексі, розробленому у відповідності до програми); сформувати 
власний лексикон з сучасної філософії та мати навички його застосування в науково-
практичній діяльності. Здобути навичку здійснення початкового історико-
філософського аналізу творів видатних мислителів сучасності, та аргументованого 
викладу їх змісту. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК6. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ФК 1.Усвідомлення взаємозв’язку культурних текстів та контекстів. 

 
5. Результати навчання: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 
автономність та відповідальність) 

Методи 
викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплінКод Результат навчання 



и 
 Знати:    

1.1 основні засади методології 
дослідження сучасної філософії; 

Лекція, семінар, 
самостійна робота 

Усна 
доповідь, 
іспит 

5 

1.2 ключові аргументи та 
контраргументи визначення 
самобутності творчого доробку 
представників сучасної філософії ; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна 
доповідь, 
іспит 

5 

1.3 історіографію досліджень 
сучасної філософської традиції; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна 
доповідь, 
іспит 

5 

1.4 основні етапи і критерії 
періодизації історії розвитку 
сучасної філософської традиції; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна 
доповідь, 
іспит 

5 

1.5 ключову проблематику 
філософських дискусій між 
представниками сучасних 
філософських напрямків.; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна 
доповідь, 
іспит 

5 

1.6 перелік видатних представників 
сучасної філософської традиції та 
основний зміст їх доробку; 
 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна 
доповідь, 
іспит 

5 

1.7 зміст аргументації мислителів  
сучасної філософії; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна 
доповідь, 
іспит 

5 

1.8 перелік та структуру і зміст 
визначних праць представників 
сучасної; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна 
доповідь, 
іспит 

5 

 Вміти:    
2.1 пояснювати і застосовувати 

методологію дослідження 
сучасної філософії; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

4 

2.2 пояснювати ключові аргументи 
та контраргументи визначення 
самобутності творчого доробку 
представників сучасної філософії; 

Семінар, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

4 

2.3 викладати історіографію 
досліджень сучасної філософії ; 

Семінар, 
самостійна робота 

Усні доповіді , 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

4 

2.4 визначати і обґрунтовувати 
основні етапи і критерії 
періодизації та розвитку різних 
напрямків сучасної філософії; 

Семінар, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

2 

2.5 викладати і пояснювати ключову 
проблематику філософських 
дискусій між представниками 
сучасної філософії; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

4 

2.6 ґрунтовно розкривати зміст Семінари, Усні доповіді, , 4 



творчого філософського доробку 
усіх видатних представників 
сучасної філософської традиції; 

самостійна робота презентація 
самостійного 
дослідження. 

2.7 пояснювати зміст аргументації 
сучасних мислителів; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

4 

2.8 розкривати перелік та структуру і 
зміст визначних праць 
представників сучасної філософії; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

4 

 комунікація:    
3.1 демонструвати здатність до 

вільної комунікації мовою 
навчання; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді. 3 

3.2 використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-ресурсів, 
читання досліджень сучасних 
філософів в підготовці до 
семінарських занять; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

3 

3.3 презентувати результати 
проведених досліджень та 
здійсненої самостійної роботи у 
вигляді доповідей, повідомлень, 
есе, презентацій, конспектів; 

Семінари Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження,  

3 

3.4 брати участь у фахових дискусіях 
в процесі аудиторної роботи; 

Лекція,  
семінари  

Дискусії 3 

3.5 вести полеміку стосовно питань 
інтерпретації філософських ідей 
сучасних філософів. 

Семінари Дискусії 3 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4.1 самостійно шукати та критично 
опрацьовувати дослідницьку 
літературу щодо сучасної 
філософії., вільно володіти 
методами обробки, аналізу і 
синтезу наукової інформації; 

Самостійна робота Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

3 

4.2 вирішувати самостійно 
комплексні завдання, пов’язанні 
із здійсненням лексикографічних 
та текстологічних досліджень 
першоджерел сучасної філософії; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

3 

4.3 приймати самостійні рішення 
щодо вибору методів та форм 
власного дослідження в умовах 
невизначеності; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

3 

4.4 нести відповідальність за 
достовірність та політико-

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентація 

3 



ідеологічну незаангажованість 
пояснень творчого доробку 
видатних представників сучасної 
філософії;  

самостійного 
дослідження. 

4.5 демонструвати можливості до 
подальшого навчання з високим 
рівнем автономності. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

3 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 

 

          Результати навчання  
дисципліни  
 
Програмні  
результати навчання 1
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3
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4
.1

 

4
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4
.3

 

4
.4

 

4
.5

 

1. Розуміти специфіку та 
особливості реалізації 
культурних ідей, образів, 
та смислів, а також 
критично оцінювати 
можливості їхньої 
інтерпретації для 
розв’язання суспільно-
значимих проблем. 
 

+ + + + + 
 

+ + 
+ 

+ + + + + + + +      + + +   

2. Аналізувати текстові та 
візуальні джерела 
інформації щодо 
культурних явищ та 
процесів, верифікувати 
інформацію у 
відповідності до 
професійних задач. 
 

        + + + + + + +  + + + + + + + + + + 

6. Вільно спілкуватися 
державною та іноземною 
мовами усно і письмово 
для обговорення 
професійних питань, 
презентації результатів 
досліджень та проектів.  
 

        + + + + + + +  + + + + +    + + 

7. Оцінювати історичні 
здобутки та новітні 
досягнення культурології 

   +   + +           +   +  +   

12. Збирати, аналізувати 
та оцінювати емпіричні 
факти та здійснювати їх 

         +      +   + + +  + +  + 



інтерпретацію у 
відповідності до сучасних 
теоретичних уявлень 
відповідного напряму 
культурології. 
 
13. Планувати і 
виконувати наукові та 
прикладні дослідження у 
сфері культурології, 
генерувати та перевіряти 
гіпотези, збирати докази 
та аргументувати 
висновки. 
 

      + + + + + + + +    +   + + + + + + 

 
7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання  

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.8), що складає 40% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.8); 

(комунікація 3.1-3.5); (автономність та відповідальність 4.1-4.5), що складає 60% 

загальної оцінки.  

 

Оцінювання під час навчального періоду: 

1. Усна відповідь на семінарах: РН 1.1-1.8, 2.1 – 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2 –12 / 20 балів 

2. Доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3. –

6 / 10 балів 

3. Самостійна робота - письмова робота-дослідження: РН 2.1-2.8, 3.2, 3.3, 4.1 -

4.5 –18 / 30 балів 

Кількість балів під час навчального періоду формують бали, отримані студентом 
у процесі засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка під час 
навчального періоду складаються із балів, отриманих за аудиторну роботу – 1) усні 
відповіді на семінарах, 2) доповнення та участь в дискусіях, 3) самостійну роботу 
(письмову роботу-дослідження). Всі види робіт за навчальний період мають у 
підсумку: 

- в максимальному вимірі   60 балів 
- в мінімальному вимірі  36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 
семінар в письмовій формі. 
 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 
Іспит у письмовій формі -   РН 1.1 -1.8 – 24 / 40 балів 
Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, 
кожне з яких оцінюється за шкалою 20 білів, що в загальному підсумку дає 40 балів за 
іспит.  
Студент не допускається до іспиту, якщо під час навчального періоду набрав менше, ніж 20 
балів. 



Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 
меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не 
додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час 
навчального періоду). В екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» 
ставиться «0», а в колонку «результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, 
отриманих під час навчального періоду. 
 
Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 
складається із суми кількості балів за період навчання (мінімум 36, максимум 60 балів) та 
екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів). 
 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Кількість балів під 

час навчального 

періоду 

Іспит Результуюча 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60  40  100 

 
7.2 Організація оцінювання: 

Робота за період навчання кількість балів за період навчання 

Min – 36 балів Max – 60 балів 

Усна відповідь на 
семінарах  

Теми 1-2 та 3-9. У разі 
відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 
відпрацювати в письмовому 
вигляді 

«6» х 2 = 12 «10» х 2 = 20 

Доповнення, участь 
в дискусіях на 
семінарах 

Теми 1-2 та 3-9. «3» х 2=6 «5» х 2 = 10 

Самостійна  
письмова робота 

Підготовка письмової роботи-
дослідження відбувається 
протягом періоду навчання. 

(Додаток самостійної роботи 
студента)  

«18» х 1 = 18 «30» х 1 = 30 

Загальна 
семестрова оцінка 

 36 60 

Оцінка за іспит  24 40 

Загальна оцінка  60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Усна відповідь:  

10 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

критично аналізує, оцінює та синтезує ідеї, використовуючи обов’язкову та 

додаткову філософську літературу. Демонструє високий ступінь самостійності. 

8 бали - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його викладає, але 

може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 



поставленого завдання, використовує лише обов’язкову філософську літературу. 

Допускаються несуттєві неточності 

6 балів – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань та 

критичного ставлення до проблем, не спирається на необхідну філософську 

літературу. Має у відповіді суттєві неточності 

4 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 

2. Доповнення / дискусія: 

5 балів – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми, демонструє здатність до критичного аналізу та високий ступінь самостійності 

у судженнях  

4 бали – доповнення змістовне, демонструє здатність до критичного оцінювання 

проблем  

3 бали – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

3. Самостійна письмова робота: 

 30-21 балів - студент демонструє здатність до аналізу, узагальнення, критичного 

оцінювання та розв’язання комплексних проблем дослідження теоретичних і 

практичних вимірів сучасної філософії; вміння виявляти зв’язки між філософським 

знанням та його застосуванням на практиці; вміння пояснювати стратегії, тактики 

та методи, базові вектори розвитку філософських особливостей сучасної філософії. 

Студент здатний самостійно формувати методологічну базу дослідження, у повному 

обсязі володіє філософським матеріалом, вільно та аргументовано ним оперує, 

глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує 

отримані результати, демонструє самостійність, інноваційність, достовірність, 

доброчесність проведеного дослідження.  

20-16 балів - студент у достатньому обсязі володіє філософським матеріалом, вільно 

ним оперує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання. Студент демонструє здатність до аналізу 

комплексних проблем дослідження філософських проблем сучасної філософії, але не 

виявляє зв’язки між філософським знанням та його реальним застосуванням. Робота 

є самостійною, містить певні неточності  

15-11 балів – студент написав письмову роботу-дослідження, але не демонструє 

глибини знань та здатності до критичного аналізу, самостійності у вирішені 

поставлених завдань, не спирається на необхідну методологічну базу, використовує 

лише навчальну літературу. Робота містить суттєві неточності.  

10-0 балів – студент не демонструє здатності до аналізу та критичного оцінювання 

проблем, фрагментарно та поверхово розглядає заявлену проблематику, 

недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані дослідження. 

4. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів - студент у повному обсязі володіє філософським матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає; глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання; демонструє зв’язок між філософським знанням та його застосуванням в 

реальності; критично осмислює дослідницькі та практичні проблеми; використовує 



обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 

доброчесність 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє філософським матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях; в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність у судженнях. Робота містить несуттєві неточності  

10-6 балів - загалом володіє філософським матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, здатності до критичного 

аналізу та оцінювання, не спирається на необхідну літературу, робота містить 

суттєві неточності 

5-0 балів - фрагментарно та поверхово викладає матеріал, недостатньо розкриває 

зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не 

самостійність у виконані завдань. 
 

7.3.Шкала відповідності оцінок: 

 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 



 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

теми 

НАЗВА ТЕМИ Кількість годин 

Лекції Семінари Самостійна 

робота 

Змістова частина І. Сучасна філософія: контроверзи інтерпретацій 

1. Тема 1. Сучасна філософія/Contemporary 

Studies 
1 1 6  

2. Тема 2. Топологія сучасної філософії  1 1 6 

Змістова частина ІІ. Філософія 20-21 ст. в горизонті проблематизації 

3. Тема 3. Філософія кінематографу і кінософія, 

кіно як філософія 
2 2 14 

4. Тема 4. «Гіпотеза» реальності в сучасній 

філософії 
1 2 6 

5. Тема 5. Сучасна філософія в інгуманістичній 

перспективі 
2 2 6 

6. Тема 6. Сучасна філософія і психіатрія в 

дискурсі норми і патології 
1 2 6 

7. Тема 7. Постсучасна філософія: до і після 

дискурсу з префіксом -пост 
2 

2 6 

8. Тема 8. Філософія медіа/ медіа-софія; New 

Media  
2 1 6 

9. Тема 9. Динаміка трансформацій ANT 

(акторно-мережевої теорії) 
2 1 6 

 ВСЬОГО 14 14 62 

 

Загальний обсяг — 90 год., в тому числі: 

Всього аудиторних – 28 год. 

Лекцій – 14 год. 

Семінарів – 14 год. 

Самостійна робота - 62 год. 
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