
 



 



ВСТУП 

1.Мета дисципліни – забезпечити системність знань і розширити компетентності 
студентів в процесі створення філософського перформансу на засадах філософсько-

прикладної методології. 

2.Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати концептуальні знання 
зі специфіки філософських проблем, особливостей взаємин філософії з наукою, 
релігією, мистецтвом як формами духовного життя людства з метою засвоєння 
критеріїв для експертних оцінок та способів їх фахового використання у різних 
сферах соціальної практики. 
2. Вміти здійснювати аналітично-дослідну роботу; збирати та інтерпретувати 
наукову інформацію, обробляючи широкий масив літератури з практичної та 
теоретичної філософії; полемізувати стосовно ключових філософських проблем, 
обираючи обґрунтоване рішення.  
3. Володіти елементарними навичками розв’язувати складні задачі та 
практичні проблеми у процесі навчання та в дослідницькій діяльності;  
здійснювати різні види дослідницької роботи (анотації, реферати, бібліографії) 
щодо тематики теоретичної та практичної філософії. 

3.Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Філософські практики: філософія 

креативної дії» розкриває студентам особливості взаємодії філософії з іншими сферами 

людського життя через створення ними власного суспільного проєкту (філософського 

перформансу). Під час занять розкриватиметься складний спектр взаємодії філософії з 

іншими сферами життя суспільства, передовсім з повсякденністю, яка є простором 

перетинань різних людських інтересів. Студенти, спираючись на власну філософську базу 

знань і аналіз сучасного стану суспільства, особливості його комунікативних процесів, мапу 

його мейнстримів в різних сферах людської життєдіяльності, його головних проблем і 

настроїв, будуть створювати актуальний суспільний продукт, який популяризує саму 

філософію або важливі з філософської позиції теми для сучасності. 

4.Завдання (навчальні цілі) – надати студентам компетентності, що дозволять ефективно 

працювати в суспільстві над проблемами, використовуючи філософські засади. 

Дисципліна спрямована на досягнення наступних програмних компетентностей 

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 7. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 

ФК 1. Усвідомлення зв’язків філософської спеціалізації з іншими інтелектуальними й 
гуманітарними практиками. 

ФК 2. Здатність формулювати та аргументувати актуальні філософські ідеї, доказово й 
обґрунтовано викладати результати дослідження.  

ФК 6. Здатність професійно проводити світоглядний аналіз  та етико-ціннісну 
експертизу європейської та євроатлантичної інтеграції України на підставі принципу 
україноцентризму.  

ФК 7. Здатність здійснювати аналітичне обґрунтування та інформаційно-
організаційний супровід професійної діяльності. 

5.Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 



Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

специфіку філософської і наукової 

методології 

Лекція, 

семінари, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

презентація 

самостійної 

роботи, іспит 

10 

1

1.2 

принципи побудови та основні 

елементи філософської і наукової 

організації дослідження 

Лекція, 

семінари, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

презентація 

самостійної 

роботи, іспит 

15 

1

1.3 

особливості різних методологічних 

підходів в науці і філософії 

Лекція, 

семінари, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

презентація 

самостійної 

роботи, іспит 

15 

 Вміти:    

2

2.1 

демонструвати знання спеціалізованої 

літератури із обраної для дослідження 

теми 

Семінари, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

презентація 

самостійної 

роботи, 

щоденник 

5 

2

2.2 

пояснювати варіативність 

методологічних підходів до вивчення 

обраної теми дослідження 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усна доповідь, 

презентація 

самостійної 

роботи, 

щоденник 

5 

1

2.3 

здійснювати категоріальний опис 

досліджуваного об’єкту, спираючись на 

знання різноманітних теоретичних 

контекстів 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усна доповідь, 

презентація 

самостійної 

роботи, 

щоденник 

5 

1

2.4 

визначати форми фіксації результатів 

дослідження і критичні способи їх 

оцінювання 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усна доповідь, 

презентація 

самостійної 

роботи, 

щоденник 

10 

 комунікація:    

3

3.1 

використовувати знання іноземних мов 

для аналізу інформаційних інтернет-

ресурсів, читання новітньої 

філософської і наукової літератури в 

підготовці до створення і реалізації 

дослідницької програми 

Семінари, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

презентація 

самостійної 

роботи, 

аналітичний звіт 

5 



2

3.2 

презентувати результати проведених 

досліджень та здійсненої самостійної 

роботи у різноманітних формах звітів 

Семінари Усна доповідь, 

презентація 

самостійної 

роботи, 

аналітичний звіт 

10 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4

4.1 

самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу для 

проведення філософсько-наукового 

дослідження, вільно володіти методами 

обробки, аналізу та синтезу наукової 

інформації 

Самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

презентація 

самостійної 

роботи, 

аналітичний звіт 

10 

4

4.2 

вирішувати самостійно комплексні 

завдання, пов’язанні із обраною темою, 

та порівнювати їх із результатами 

власне проведених міждисциплінарних 

досліджень на основі обраної 

методологічної позиції 

Семінари, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

презентація 

самостійної 

роботи, 

аналітичний звіт 

10 

   
6.Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 
                                       Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання 1.1 1.2 
 

1.3 
2.1 2.2 2.3 

 

2.4 

 

3.1 

 

3.2 

 

4.1 

 

4.2 
ПРН1. Здійснювати інтелектуальний пошук, виявляти і 

критично осмислювати актуальні проблеми сучасної 

філософської думки, розробляти їх в рамках власного 

філософського дослідження 

+ + + + + + +     

ПРН3. Використовувати методологію та пізнавальні 

засоби, що властиві філософії та її застосуванням. 
   + + + +     

ПРН5.Розуміти зв’язки філософії з іншими напрямами 

філософського дискурсу та іншими інтелектуальними й 

гуманітарними практиками 

+ + + + + + +     

ПРН8. Аналізувати, оцінювати і прогнозувати соціальні, 

політичні, економічні та культурні процеси із 

застосуванням фахових знань та спеціалізованих 

навичок розв’язання складних задач філософії 

   + + + + + + + + 

ПРН12. Ефективно здійснювати аналітичне 

обґрунтування та інформаційно-організаційний 

супровід професійної діяльності 

   + + + + + + + + 

 

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 – 1.3), що складає 40% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); 

(комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% 



загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи:  

1. Усна доповідь, участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1-1.3, 2.1-2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 –24/ 

40 балів 

2. Презентація самостійної роботи на підсумковому семінарі: РН 1.1-1.3, 2.1-2.4, 3.1, 3.2, 

4.1, 4.2 –12 / 20 балів 

3. Самостійна робота (щоденник дослідження): РН 2.1-2.4 –12 / 20 балів  

4. Самостійна робота (аналітичний звіт: формування шкали, критеріїв і коментарів для 

самооцінки результатів): РН –  4.1, 4.2 - 6 / 10 балів  

5. Самостійна робота (аналітичний звіт: оформлення результатів): РН - РН – 3.1, 3.2 - 6 / 

10 балів. 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу помножені на коефіцієнт 0,6, оскільки відсоткова 

частка цих балів в загальній оцінці складає 60% (ще максимум 40 балів можна 

заробити на іспиті, бали якого складають 40% від загальної оцінки). Загальна оцінка за 

семестр складається із балів, отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, 

доповнення та участь в дискусіях на семінарах, презентація самостійної роботи) та за 

самостійні роботи (щоденник дослідження, аналітичний звіт: формування шкали, 

критеріїв і коментарів для самооцінки результатів, оформлення результатів). Всі види 

робіт за семестр мають у підсумку:  

- в максимальному вимірі 60 балів (100х0,6)  

- в мінімальному вимірі 36 балів (60х0,6).  

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, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, – 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 семестру 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 «підсумкова 

оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. 

Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи 

(мінімум 24, максимум 40 балів). 

 

 

При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова 
кількість балів 

Іспит Підсумкова оцінка з 
дисципліни 

мінімум 36 24 60 
максимум 60 40 100 
 

 



7.2 Організація оцінювання: 
 

b – це кількість балів за виконаний вид роботи; n – це кількість разів для виконання 

(значення b та n залежать від конкретного розподілу годин кредитів на даний курс); ∑ - 

це сума балів за вид роботи. 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min b – 60 (балів) Max b – 100(балів) 

b ×n ∑ b ×n ∑ 

Семінар 

 

Практичні заняття  6 4 24 10 4 40 

Підсумковий семінар 

(звіт) 

 

Презентація 12 1 12 10 1 20 

Самостійна 

індивідуальна робота  

Щоденник дослідження 

(ведеться протягом проведення 

дослідження) 

12 1 12 5 2 20 

Звітність 

(аналітичний звіт) 

Самооцінка з критичними 

коментарями 

(термін виконання – листопад) 

6 1 6 10 1 10 

Оформлення 

(термін виконання – листопад) 

6 1 6 10 1 10 

Загальна 

семестрова оцінка з 

урахуванням 

коефіцієнту 0,6 

   36   60 

 

Критерії оцінювання: 

1. Семінар: 

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

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу,  

9-7 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 

несуттєві неточності. 

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

спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності. 

2. Підсумковий семінар (звіт): 

20-18 балів – студент творчо підійшов до презентації отриманих результатів: 

(1)наявний оригінальний сценарій (послідовність, таймінг, ролі, репліки), (2)обрані 

слушні способи презентації (матеріальні носії, просторова організація),  (3)високий 

рівень інтерактивності (респонзивність, проблемність, ефективність, риторика). 

17-15 балів – студент загалом виконав презентацію, проте слабким є один з трьох 

вищезазначених елементів успішності. 

                                                           
 Підсумковий семінар, або звіт, - це семінар у формі проведення презентації результатів самостійної роботи. 



14-12 балів – студент виконав презентацію, але заслабкими виявилися два з трьох 

вищезазначених елементів успішності. 

11-0 балів – студент провалив презентацію по кожному з трьох вищезазначених 

елементів успішності. 

3. Самостійна індивідуальна робота (щоденник дослідження): 

20-17 бали – студент опрацював необхідні тексти для дослідження із цитуванням та 

відповідними власними коментарями, поясненнями і анотаціями. Анотації до 

літератури стилістично вивірені і демонструють здатність студента резюмувати зміст 

великого за обсягом тексту. 

16-12 бал – студент законспектував тексти з формальними заувагами (недостатнє 

цитування, невеликий обсяг), проте наявне коментування і анотації. Допускаються 

несуттєві неточності у анотаціях. 

11-0 балів – студент не виконав ані творчих вимог коментування, ані формальних 

(переписування, недостатній обсяг, відсутність анотацій, посилань і цитувань). 

Відсутність розуміння стилю при формування анотацій. 

4. Звітність (самооцінка): 

10-9 балів – встановлений максимум. Шкалу і критерії розробляють самі студенти. 

Оцінка супроводжується критичним коментарем. (Бали самооцінки з коментарем  

оцінюються викладачем як необхідний елемент оформлення звітності.) 

8-7 балів – шкала і критерії наявні, проте бракує пояснювальних коментарів оцінки. 

6 – наявна шкала, проте критерії слабкі і відсутні коментарі. 

5. Звітність (оформлення): 

10-9 балів – студент ретельно зафіксував на носії (за домовленістю з викладачем – на 

електронному чи паперовому) (1)наукову програму дослідження (актуальність теми, 

ступінь розробки, об’єкт, предмет, мету, завдання, ключові гіпотези, методи і 

методики), (2)остаточні результати дослідження (тексти, фотографії, відео, візуальні 

образи та можливі інші додатки) та (3) самооцінку (в балах за обраною шкалою і 

критеріями) з критичними коментарями.  

8-7 балів – слабкою (або непредставленою) є одна з трьох вищезазначених позицій. 

6 бал – слабкою (або непредставленою) є дві з трьох вищезазначених позицій. 

5-0 балів – оформлення є неякісним по усім позиціям (або відсутня звітність). 

6. Іспит: 

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

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

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність роботи; 



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

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності;  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності; 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

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

роботі. Демонструє несамостійність у виконані завдань. 

7.3 Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 
 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

Частина 1.  

1 
Вступ.  Питання про значення діяльності 
філософії в сучасному світі  
 

4 - - 

2 
Ситуація І: вибір філософських медіа для 
формування проєкту 
 

8 - 10 

3 
Ситуація ІІ: структурні параметри проєкту 
 

8 - 10 

4 
Ситуація ІІІ: оцінювання якості 
 

8 - 10 

5 
Презентація і критичний аналіз проміжних 
результатів дослідження 

- 8 10 

6 

 
Звіт - 

 
4 
 

10 

 
Індивідуальна самостійна робота 
 (щоденник) - - 30 

 ВСЬОГО 28 12 80 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій   – 28 год. 
Семінари   – 12 год. 
Самостійна робота  - 80 год. 
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