




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – ознайомлення із соціально-гуманітарними сферами діяльності, які 

гуртуються на експертній гуманітарній комунікації, інтелектуальному пошуку та 

інноваційному мисленні; дослідження і аналіз методів роботи громадських організацій та 

установ, напрям роботи яких пов’язаний із організацією філософсько-гуманітарного 

простору науково-освітньої та науково-дослідної діяльності; набуття професійних якостей 

дослідника, які відповідають вимогам сучасного суспільства, а також формування 

особистих якостей фахівців; накопичення матеріалів для виконання кваліфікаційної роботи; 

формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел, потреб у 

самоосвіті та підвищенні кваліфікації. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  

1. До початку написання курсової роботи студенти мають знати проблематику сучасних 

філософських концепцій та варіантів розв’язання філософських проблем, методи 

філософських досліджень,  основні філософські поняття та категорії.  

2. Вміти здійснювати аналітично-пошукову роботу; збирати та інтерпретувати наукову 

інформацію, ставити конкретні цілі і завдання та реалізовувати їх за допомогою обраних 

теоретичних, практичних і прикладних підходів та  методів.  

3. Володіти елементарними навичками розв’язання практичних проблем у дослідницькій 

діяльності; аналітично обґрунтовувати цілі та напрямки досліджень з прикладної філософії, 

зокрема аналізувати філософські проблеми соціальної практики; здійснювати різні види 

експертно-аналітичної роботи щодо тематики прикладної філософії. 

3. Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Науково-дослідна практика» належить 

до переліку обов’язкових дисциплін та викладається у 3 семестрі магістратури. Навчальна 

дисципліна знайомить студентів зі структурою, основними елементами та етапами роботи 

гуманітарних та освітніх організацій, установ, фондів, платформ, територій та 

функціональними обов’язками працівників таких локацій; методикою експертизи та 

організації науково-освітньої та науково-дослідної діяльності. Науково-дослідна практика 

спрямована на розробку прикладного дослідницького проекту в сфері організації, 

функціонування та управління філософської освіти і науки з метою  демонстрації та 

вдосконалення елементів і навичок моніторингового аналізу сучасних форм і практик 

функціонування філософського знання. Філософсько-прикладний підхід до аналізу 

філософії дозволяє показати трансдисциплінарне поле, в якому філософські практики 

щільно переплетені з іншими (науковими, релігійними, мистецькими, повсякденними, 

соціальними, політичними тощо), утворюючи неповторну конфігурацію єднання. 

4. Завдання (навчальні цілі)  – проводити моніторинговий і експертний аналіз 

міждисциплінарної сфери філософського дискурсу, соціально-гуманітарних питань,  

аналітичний моніторинг і прогнозування в межах конкретних проектів визначених 

соціально-культурних тенденцій; розробляти моделі існуючих соціально-культурних 

практик, прогнозувати відповідні тенденції та наслідки їх розвитку; розробляти сценарії 

вирішення практичних соціально-гуманітарних задач з використанням базових наукових 

знань і методик; вивчення теоретичних джерел за обраною науковою проблемою, 

пов’язаною зі спеціалізацією кафедри та відповідно до наукової проблеми дослідження 

щодо майбутньої магістерської роботи.  

Дисципліна спрямована на формування таких програмних компетентностей: 

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

ЗК 3.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 4.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 



ЗК 5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

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 4.Здатність критично працювати з філософськими текстами, застосовувати  різні 

методи аналізу та інтерпретації. 

ФК 5. Здатність здійснювати аналіз, оцінку і прогнозування соціальних, політичних, 

економічних та культурних процесів із застосуванням фахових знань.  

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 і відповідальність) 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

Відсоток у 

підсумков

ій оцінці з 

дисциплін

и 
Код Результат навчання 

 Знати:    

1.1 Особливості соціокультурних 

стосунків філософії з іншими 

сферами людської діяльності,  

основні методи аналізу 

соціально-культурних практик   

Виробнича 

практика, науково-

дослідна робота  

Звіт про стажування у 

науково-дослідній 

установі, 

моніторинговий 

аналіз 

       10 

1.2 Стан розробки питань обраної 

наукової проблеми у вітчизняній 

та іноземній літературі 

Виробнича 

практика, науково-

дослідна робота 

Звіт про стажування у 

науково-дослідній 

установі 

        20 

 Вміти:    

2.1 Розробляти моделі існуючих 

соціально-культурних практик, 

прогнозувати відповідні 

тенденції та наслідки їх розвитку 

Науково-дослідна 

робота, апробація 

прикладної роботи 

Моніторинговий 

аналіз 
        10 

2.2 Проектувати і аналітично 

обґрунтовувати цілі та напрямки 

наукової діяльності, 

здійснювати її моніторинг 

Виробнича 

практика, науково-

дослідна робота 

Звіт про стажування у 

науково-дослідній 

установі. 

моніторинговий 

аналіз, проектування 

прикладного 

дослідження 

проблеми 

        10 

2.3 Пояснювати і обґрунтовувати 

варіативність методологічних 

підходів, міждисциплінарної,  

трансдисциплінарної стратегії та 

особливостей їх застосування. 

Виробнича 

практика, науково-

дослідна робота 

Звіт про стажування у 

науково-дослідній 

установі, 

моніторинговий 

аналіз 

       10 



2.4 Вміння розробляти сценарії 

вирішення практичних 

соціально-гуманітарних задач з 

використанням базових знань і 

методик 

Науково-дослідна 

робота, апробація 

прикладної роботи 

Моніторинговий 

аналіз, проектування 

прикладного 

дослідження 

проблеми 

        20 

 Комунікація:    

3.1 Вільно спілкуватися державною 

та іноземною мовами для 

викладення професійних питань  

Виробнича 

практика, науково-

дослідна робота 

Звіт про стажування у 

науково-дослідній 

установі, 

моніторинговий 

аналіз 

          5 

3.2 Презентація і захист результатів  

прикладного дослідження 

Апробація 

прикладної роботи,   

науково-дослідна 

робота 

Проектування 

прикладного 

дослідження 

проблеми, 

моніторинговий 

аналіз 

          5 

 Автономність і відпові-

дальність: 

   

4.1 Вирішувати самостійно 

комплексні завдання, пов’язанні 

із верифікацією результатів 

існуючих філософських 

досліджень, та порівнювати їх із 

результатами проведених 

досліджень 

Науково-дослідна 

робота, апробація 

прикладної роботи 

Моніторинговий 

аналіз, проектування 

прикладного 

дослідження 

проблеми 

         5 

4.2 Нести відповідальність за 

достовірність  проведених 

прикладних досліджень 

Науково-дослідна 

робота, апробація 

прикладної роботи 

Моніторинговий 

аналіз, проектування 

прикладного 

дослідження 

проблеми 

         5 

   

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 

               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

ПРН 1. Здійснювати інтелектуальний пошук, 

виявляти і критично осмислювати актуальні 

проблеми сучасної філософської думки, розробляти 

їх в рамках власного філософського дослідження. 

+  +   +  +   

ПРН 2. Пропонувати та обґрунтовувати нові підходи 

до розв’язання задач і проблем.  

  +  +   +  + 



ПРН 3. Використовувати методологію та пізнавальні 

засоби, що властиві філософії та її застосуванням. 

+    +  +   + 

ПРН 5. Розуміти зв’язки філософії з іншими 

напрямами філософського дискурсу та іншими 

інтелектуальними й гуманітарними практиками. 

 + + +  + +    

ПРН 7. Брати участь у наукових дискусіях з філософії 

та міждисциплінарних проблем з експертами інших 

галузей знань. 

     + + + +  

ПРН 8. Аналізувати, оцінювати і прогнозувати 

соціальні, політичні, економічні та культурні процеси 

із застосуванням фахових знань та спеціалізованих 

навичок розв’язання складних задач філософії. 

  + +   +  + + 

ПРН 10. Розробляти і реалізовувати прикладні 

проєкти у сфері філософії та з дотичних 

міждисциплінарних проблем. 

+    +   +  + 

ПРН 12. 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 – 1.2), що складає 30% від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.5); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.2), що складає 70% загальної оцінки.  

7.3 Шкала відповідності 

Оцінювання роботи за період практики:  

1. Виробнича практика (стажування в науковій, освітній, громадській установі): РН 1.1, 

1.2, 2.2, 2.3,  3.1– 20 / 30 балів  

2. Науково-дослідна робота: РН 1.1, 2.1, 2.2, 2.3,2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 20 / 35 балів  

3. Апробація наукової роботи: РН 2.2, 2.4, 3.2, 4.1, 4.2 – 20 / 35 балів  

Загальну кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього терміну практики. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за виробничу практику (стажування у науковій, освітній, громадській установі), 

науково-дослідну роботу (моніторинговий аналіз сучасних форм і практик функціонування 

філософського знання) та за апробацію наукової роботи (проектування прикладного 

дослідження проблеми). Всі види робіт за період практики мають у підсумку: в 

максимальному вимірі 100 балів, в мінімальному вимірі 60 балів. У разі відсутності під час 

практики студент має відпрацювати завдання в письмовій формі.  

Підсумкове оцінювання у формі диференційованого заліку.  

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума 



балів за систематичну роботу впродовж терміну практики. Диференційований залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього терміну практики 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 невиконані види 

роботи в письмовій формі та здати/надіслати електронною поштою керівнику практики. 

Підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із суми 

кількості балів за усі форми практики (мінімум 60, максимум 100 балів). Диференційований 

залік відбувається в формі звіту та його усної презентації на засіданні кафедри теоретичної 

і практичної філософії. Таким чином, підсумкова оцінка складається із суми кількості балів 

за виконання виробничої практики, науково-дослідної роботи та апробації наукової роботи. 
 

При простому розрахунку отримуємо: 

 Кількість балів за період практики Підсумкова оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 60 60 

Максимум 100 100 
 

7.2 Організація оцінювання: 

Робота за період практики Семестрова кількість балів  

Min – 48 

балів 

Max – 80 

балів 

Виробнича практика Стажування у науковій, 

освітній, громадській 

установі 

«20» х 1 = 20 «30» х 1 = 30 

Науково-дослідна робота  

 

Апробація прикладної роботи 

Моніторинговий аналіз 

сучасних форм і практик 

функціонування 

філософського знання 

«20» х 1 = 20 

 

«35» х 1 = 35 

 

 

Проектування 

прикладного дослідження 

проблеми 

 «20» х 1 = 20 «35» х 1 = 35 

Підсумкова оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання:  

1. Виробнича практика (стажування в науковій, освітній, громадській установі):  

30-25 балів – студент у повному обсязі виконує завдання в межах стажування, глибоко та 

всебічно розкриває зміст поставлених завдань, спираючись на використання базових знань 

і методик.  

24-20 балів – студент у достатньому обсязі виконує завдання в межах стажування, але може 

припускатися несуттєвих помилок. Може припускатися несуттєвих помилок та мати 

недоліки у виконанні завдань.  

19-15 балів – в цілому виконує завдання в межах стажування, але не демонструє глибини 

знань, не використовує методичну літературу. Допускає суттєві помилки під час виконання 

завдань.  



14-0 балів – не в повному обсязі, фрагментарно та поверхово виконує завдання в межах 

стажування. Допускає суттєві помилки під час виконання завдань.  

2. Науково-дослідна робота:  

35-16 балів – студент у повному обсязі володіє досліджуваним 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  

15-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Допускає суттєві помилки під 

час виконання завдань.  

3. Апробація наукової роботи:  

35-16 балів – студент у повному обсязі, вільно та аргументовано його викладає результати 

свого дослідження, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження  

15-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Допускає суттєві помилки під 

час виконання завдань. 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

п/п 
                                      Назва   

               Кількість годин 

1 
Виробнича практика (стажування в науковій, 

освітній, громадській установі) 
 90  

2 Науково-дослідна робота  60  

3 Апробація прикладної роботи  30  

 ВСЬОГО  180  

Загальний обсяг 180 год. 
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