


 
 

 

 
 



ВСТУП 

1.Мета дисципліни – надати стійку систему знань щодо природи людини, виходячи з 

перспектив її трансформації під впливом технологічного розвитку культури. 

2.Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати концептуальні знання 
зі специфіки філософських проблем, константи та орієнтири, що зумовлюють 
процеси формування світогляду людини та її уявлень про культуру. 
2. Вміти здійснювати аналітично-дослідну роботу; збирати та інтерпретувати 
наукову інформацію, 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 прикладної філософії. 

3.Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Антропологічний горизонт культури» 

розкриває студентам особливості сучасного стану культури, який визначає нові параметри 

людського буття в світі. Віртуальна реальність, глобалізація, техногенний вплив, екологічні 

проблеми, пандемії тощо визначають практики орієнтування сучасної людини в світі. Через 

це по-новому ставиться проблема пошуку власної ідентичності. Тому в курсі акцентується 

прикладна проблема пошуку власного «я» в сучасних культурних умовах, яка і є прикладним 

антропологічним горизонтом культури. 

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

розпізнавати і аналізувати сучасні культурні явища крізь призму пошуку власної 

ідентичності, формуючи трансдисциплінарне поле навколо актуальних проблем визначення 

людини. 

Дисципліна спрямована на досягнення наступних програмних компетентностей 

ЗК1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ФК1. Усвідомлення зв’язків філософської спеціалізації з іншими інтелектуальними й 
гуманітарними практиками. 

ФК5. Здатність здійснювати аналіз, оцінку і прогнозування соціальних, політичних, 
економічних та культурних процесів із застосуванням фахових знань. 

ФК7. 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 стосовно визначення 

людської ідентичності 

Лекція, 

семінари, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

20 



1

1.2 

принципи побудови та основні 

елементи філософської і наукової 

організації дослідження культурних 

явищ  

Лекція, 

семінари, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

презентація 

самостійної 

роботи, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

1

1.3 

особливості різних методологічних 

підходів в науці і філософії щодо 

сучасних цивілізаційних процесів 

Лекція, 

семінари, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

презентація 

самостійної 

роботи, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

 Вміти:    

2

2.1 

демонструвати знання спеціалізованої 

літератури із обраної для дослідження 

теми 

Семінари, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

презентація 

самостійної 

роботи 

10 

2

2.2 

пояснювати варіативність 

методологічних підходів до вивчення 

обраної теми дослідження 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усна доповідь, 

презентація 

самостійної 

роботи  

10 

1

2.3 

здійснювати категоріальний опис 

досліджуваного об’єкту, спираючись на 

знання різноманітних теоретичних 

контекстів 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усна доповідь, 

презентація 

самостійної 

роботи 

10 

1

2.4 

визначати форми фіксації результатів 

дослідження і критичні способи їх 

оцінювання 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усна доповідь, 

презентація 

самостійної 

роботи 

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 

5 

2

3.2 

презентувати результати проведених 

досліджень та здійсненої самостійної 

роботи у різноманітних формах  

Семінари Усна доповідь, 

презентація 

самостійної 

роботи 

5 

 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 

5 



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 

презентація 

самостійної 

роботи 

5 

   
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 

   + + + + + + + + 

 

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 – 15/  25 

балів 

2. Самостійна робота (презентація самостійної роботи): РН 1.2-1.3, 2.1-2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 

4.2 –  33 /  55 балів  

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах) та 2) самостійну роботу (презентація самостійної роботи). Всі види робіт за 

семестр мають у підсумку: - в максимальному вимірі 80 балів - в мінімальному вимірі 

48 балів У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати 

завдання на семінар в письмовій формі.  

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі – РН 1.1, 1.2, 1.3, – 12 / 20 балів. 

 



Підсумкове оцінювання у формі заліку: Підсумкова кількість балів з дисципліни 

(максимум 100 балів) визначається як сума балів за систематичну роботу впродовж 

семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік виставляється за 

результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових 

заходів оцінювання. Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж 

критичний мінімум – 60 балів, для одержання заліку необхідно обов’язково 

відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та здати/надіслати електронною 

поштою викладачу, що проводить семінарські заняття. Таким чином, підсумкова оцінка 

з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із суми кількості балів за 

семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової контрольної роботи 

(мінімум 12, максимум 20 балів). 

 

При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова 
кількість балів 

Підсумкова 
контрольна робота 

Підсумкова оцінка з 
дисципліни 

мінімум 48 12 60 
максимум 80 20 100 
 
7.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 балів Max – 80 балів 

Аудиторна робота: усна 

доповідь на семінарі, 

доповнення, участь в 

дискусіях 

До тем дисципліни 

протягом семестру, 

згідно з графіком 

навчальних занять. У 

разі відсутності студента 

на занятті, теми 

необхідно відпрацювати 

в письмовому вигляді 

«3» х 5 = 15 «5» х 5 = 25 

Самостійна робота: 

презентація самостійної 

роботи 

 (Додаток самостійної 

роботи студента)  

«27» х 1 = 33 «45» х 1 = 55 

Підсумкова контрольна 

робота 

 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь  

5 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; 

4 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; 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 



не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності; 

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

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

відповіді 

Доповнення / участь в дискусіях 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми,  

2 бали – доповнення змістовне,  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію.             

2. Самостійна робота (презентація самостійної роботи): 

55-45 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 письмової роботи; 

44-35 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;  

34-25 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; 

24-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань, демонструє не 

самостійність у виконані завдань, має суттєві помилки в роботі.  

3.  Підсумкова контрольна робота: 

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, достовірність, незаангажованість 

здійсненного дослідження / підсумкової контрольної 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 та достовірність проведеного дослідження / підсумкової 

контрольної 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 не самостійність у виконані завдань. 

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / 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.  Філософське проблеми сучасної культури 
 

2 - - 

2 
Глобалізація і власна ідентичність 
 

2 - 6 

3 
Технологізація повсякденності і власна 
ідентичність 
 

4 2 6 

4 
Віртуальна реальність і власна ідентичність 
 

4 2 8 

5 
Презентація і критичний аналіз проміжних 
результатів дослідження 

- 6 8 

6 

 
Підсумкова контрольна робота - 

 
2 
 

8 

 
Індивідуальна самостійна робота: презентація 
самостійної роботи 
  

- - 30 

 ВСЬОГО 12 12 66 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій   – 12 год. 
Семінари   – 12 год. 
Самостійна робота  - 66 год. 
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