




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – оволодіння студентами знаннями про основні засади соціального розвитку 

та відповідними вміннями їхнього застосування у науково-теоретичній роботі, викладанні 

навчальних дисциплін соціогуманітарного профілю, аналітичній діяльності та суспільно-політичній 

практиці. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати загальні уявлення про 
теоретичну і практичну філософію; про специфіку філософських проблем у 
їхньому стосунку до історії й суспільного життя; про засади критичного 
осмислення соціально-філософських концепцій, історичної проблематики: 
наприклад, тема достовірності минулого чи споминів індивідів; про загальну 
структуру світогляду та теоретичної і практичної діяльності людини з метою 
їх використання у різних сферах соціальної практики; 

2. Вміти здійснювати аналітичну роботу; збирати та інтерпретувати наявну 
інформацію, обробляючи основну літературу з практичної та теоретичної 
філософії, ставити загальні цілі і основні завдання філософських досліджень; 
оперувати основними складовими теоретичної і практичної філософії у 
повсякденному житті і загальній соціальній практиці; полемізувати стосовно 
ключових соціально-філософських проблем, пов’язаних із історичними 
етапами індустріальності та постіндустріальності й культурою постмодерну; 

3. Володіти елементарними навичками розв’язувати задачі та практичні проблеми у 

процесі навчання; опрацьовувати літературу з теоретичної та практичної філософії; 

обґрунтовувати цілі та напрямки досліджень з філософії, зокрема аналізувати 

історичні проблеми різних соціальних практик, прогнозувати відповідні тенденції 

та наслідки їх розвитку, розробляти моделі їх можливого вдосконалення; 

здійснювати різні види дослідницької роботи (анотації, таблиці ключових понять, 

бібліографії, есе) щодо тематики соціальної філософії і філософії історії; належним 

чином представляти результати проведених досліджень (брати участь  у роботі 

малих груп й дебатах); здійснювати комунікацію в професійному середовищі. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна Соціальна філософія та філософія історії 

належить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін та викладається у ІІІ (3 кредити) і 

IV (3 кредити) семестрах бакалаврату. 

Соціальна філософія розкриває взаємозв’язок наявного і належного у соціальній реальності, 

взаємозалежності соціальних знань і соціальних цінностей у соціальному пізнанні та сприяє 

виявленню та виробленню принципів методології, пізнання та перетворення соціальної 

дійсності. Соціальна філософія постає як узагальнення спеціальних (регіональних) 

філософських теорій, які досліджують окремі сфери суспільного життя – філософії права, 

філософії релігії, філософії економіки, філософії політики, філософії мистецтва тощо. 

Соціальна філософія постає як універсальна соціальна теорія щодо спеціальних соціальних 

теорій – теорії соціальної дії, теорії соціальної комунікації, теорії соціальних систем, теорії 

особистості тощо. Також соціальна філософія дає обґрунтування застосуванню, і зокрема 

сумісності, різних методологій у сфері соціального пізнання – функціоналізму, 

інституціоналізму, структуралізму, соціальній феноменології, аксіології тощо. 

Узагальнення досягнень різних соціальних теорій потребує широкого соціально-

філософського синтезу, який можна здійснити на основі інституційного аналізу, теорій 

модернізації, теорій глобалізації, теорій соціальних спільнот, аксіології та теорії особистості.  

Філософія історії розкриває сенс та основні епістемологічні, світоглядні та 

праксеологічні призначення концепту історії. Саме концепт історії відіграє фундаментальну 

роль у людських рефлексіях, адже він апелює до агентності, змін, пам’яті, уяви, фантазії, 



темпоральності, ролі життєвих обставин (рівня матеріального виробництва, інформаційних 

технологій etc.) у інтерсуб’єктивних комунікаціях та до трактувань історичних подій.  

Послідовно й докладно, у процесі вивчення, розглядається специфіка таких питань:  

1) Із чого складається історія – індивідуальних дій, впливів харизматичних лідерів та 

повстань мас, соціальних структур, періодів, релігій, цивілізацій?  

2) Чи є історія незалежною від нас й наших очікувань, чи має взагалі історія сенс, 

яким чином й куди вона спрямована?   

3) Що включає в себе концепт історичного знання, репрезентації та пояснення історії? 

4) Яким чином «реальна віртуальність» та «інформаціональність» впливають на 

історичний розвиток? 

Відтак, зазначається, що саме філософія історії є гіпердіалогом між різними 

поколіннями філософів та філософських шкіл Європейської та Англо-Американської 

філософії за віссю:  Pre-Modern–Modern –Post-Modern, що і буде продемонстровано у 

процесі вивчення даної навчальної дисципліни. 

4. Завдання (навчальні цілі) – сформувати у студентів систему знань щодо соціальної 

філософії та філософії історії, розкрити основні ідеї класичних соціальних та історичних 

теорій, компетенції щодо теоретичного та практичного використання їхніх базових 

положень, аналізу проблематики співвіднесення інституційних та позаінституційних аспектів 

соціального життя, концептуального розуміння сутнісних аспектів специфіки перебігу 

соціально-політичних процесів сучасного суспільства, а також філософські рефлексії щодо 

історичних етапів розвитку людства на класичних рівнях: -мікро, -мезо і –макро.  

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні  

ФК 1. Усвідомлення сенсу філософії, її дисциплінарного розмаїття та місця в системі 

культури 

ФК 3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про розвиток основних 

філософських ідей, учень та напрямків 

ФК 8. Здатність оперувати філософською термінологією для розв’язання професійних 

завдань 

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 

предмет, методи, теоретичні 

основи соціальної філософії та 

філософії історії; 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Контрольна 

робота, іспит 

6 

1

1.2 

основну проблематику соціальної 

філософії та філософії історії, 

принципи концептуальної 

побудови знань про суспільство 

та його розвиток 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

доповнення та 

участь у 

дискусії, іспит 

8 



1

1.3 

принципи пізнання, методології 

теоретичного та практичного 

опанування проблематикою 

соціальної філософії та філософії 

історії; 

Лекції Контрольна 

робота, іспит 

6 

1

1.4 

класичні соціальні теорії та 

сучасні соціально-філософські та 

філософсько-історичні концепції 

– як їхні теоретичні засади, так і 

належні умови їхнього 

практичного адекватного 

застосування для пізнання 

наявних соціальних процесів, так 

і для наукового передбачення, 

програмування і підготовки 

майбутніх соціальних змін; 

Самостійна 

робота 

Конспект 

першоджерел, 

іспит 

6 

1

1.5 

новітні типології сучасних 

концепцій соціальної філософії 

та філософії історії; 

Семінари, лекції, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

доповнення та 

участь у 

дискусії, 

контрольна 

робота, іспит 

6 

1

1.6 

особливості нової 

концептуалізації засобами 

соціальної філософії та філософії 

історії. 

Семінари, лекції, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

доповнення та 

участь у 

дискусії,  

інтерактивна 

робота у малій 

групі та 

презентація її 

результатів, 

іспит 

8 

 Вміти:    

2

2.1 

демонструвати знання 

спеціалізованої літератури із 

соціальної філософії та філософії 

історії; 

Семінари, лекції, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

доповнення та 

участь у 

дискусії, 

інтерактивна 

робота у малій 

групі та 

презентація її 

результатів, 

іспит 

5 

2

2.2 

пояснювати історичні, 

раціональні та ціннісні умови 

формування сучасних концепцій 

соціальної філософії та філософії 

історії; 

Семінари, лекції, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

доповнення та 

участь у 

дискусії, 

конспект 

першоджерел, 

інтерактивна 

робота у малій 

групі та 

5 



презентація її 

результатів, 

іспит 

2

2.3 

пояснювати плюралістичність 

сучасних концепцій соціальної 

філософії та філософії історії; 

Семінари, лекції Усні доповіді, 

доповнення та 

участь у 

дискусії, 

контрольна 

робота 

5 

1

2.4 

здійснювати дослідження 

сучасних концепцій соціальної 

філософії та філософії історії, 

спираючись на наукові критерії 

класифікації та оцінювання та 

уникаючи різних видів 

упередженості та некритичності; 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

доповнення та 

участь у 

дискусії, 

інтерактивна 

робота у малій 

групі та 

презентація її 

результатів 

5 

1

2.5 

здійснювати порівняльне 

дослідження трьох та більше 

можливих пояснень конкретних 

соціальних процесів з позицій 

сучасних концепцій соціальної 

філософії та філософії історії; 

Семінари, лекції Усні доповіді, 

доповнення та 

участь у 

дискусії, 

5 

2

2.6 

здійснювати експертну оцінку 

конкретних проблемних 

соціальних ситуацій з позицій 

сучасних концепцій соціальної 

філософії та філософії історії. 

Семінари, лекції  Усні доповіді, 

доповнення та 

участь у 

дискусії 

5 

 Комунікація:    

3

3.1 

демонструвати здатність до 

вільної комунікації мовою 

навчання; 

Семінари, лекції Усні доповіді, 

доповнення та 

участь у 

дискусії 

4 

3

3.2 

використовувати знання 

іноземних мов для аналізу 

інформаційних інтернет-ресурсів, 

читання новітньої соціально-

філософської та філософсько-

історичної літератури в 

підготовці до семінарських 

занять та написання самостійних 

робіт; 

Самостійна 

робота 

Конспект 

першоджерел 

4 

2

3.3 

презентувати результати 

проведених наукових досліджень 

та здійсненої самостійної роботи 

у вигляді доповідей, 

повідомлень, презентацій, 

конспектів; 

Семінари, лекції, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

доповнення та 

участь у 

дискусії, 

конспект 

першоджерел, 

інтерактивна 

робота у малій 

групі та 

4 



презентація її 

результатів 

3

3.4 

брати участь у фахових дискусіях 

в процесі аудиторної роботи; 

Семінари, лекції Усні доповіді, 

доповнення та 

участь у 

дискусії, 

інтерактивна 

робота у малій 

групі та 

презентація її 

результатів 

4 

3

3.5 

вести полеміку стосовно питань 

соціальної філософії та філософії 

історії в умовах високої 

складності конкретних 

соціально-історичних процесів на 

основі володіння категоріально-

поняттєвим апаратом філософії 

історії. 

Семінари, лекції Усні доповіді, 

доповнення та 

участь у 

дискусії, 

інтерактивна 

робота у малій 

групі та 

презентація її 

результатів 

4 

 Автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

виконувати комплексні завдання 

та професійні обов’язки 

дослідника в галузі практичної та 

теоретичної філософії; 

Семінари, лекції, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

доповнення та 

участь у 

дискусії, 

інтерактивна 

робота у малій 

групі та 

презентація її 

результатів 

5 

4

4.2 

брати участь у роботі фахових 

аналітичних груп, вирішуючи 

типові і нестандартні задачі із 

всією повнотою відповідальності. 

Семінари, лекції, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

доповнення та 

участь у 

дискусії, 

інтерактивна 

робота у малій 

групі та 

презентація її 

результатів 

5 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання  

               Результати навчання дисципліни  
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ПРН 3. Знати основні етапи, напрямки в історії 

світової та вітчизняної філософії 
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ПРН 4. Аналізувати та коментувати літературу з 

філософської, соціокультурної та 

загальногуманітарної проблематики   
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ПРН 6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, 

тенденцій, проблематики сучасної філософії +

+ 

+

+ 

+

+ 

   

 

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

 

 

+ 

 

 
+

+ 

+

+ 

    

 

+ 

ПРН 8. Мати обізнаність у головних філософських 

методах і підходах, розуміти етико-практичну 

значущість філософського знання    
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ПРН 17. Мати навички участі в наукових та 

прикладних дослідженнях у галузі філософії.   +  
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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- 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.5); 

(автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.2, 1.5, 1.6,  

2.1, 2.2, 2.4,  2.5, 2.6, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2  – 10/15  балів 

2. Конспекти першоджерел: РН 1.4, 2.2, 3.3 – 10/14 балів 

3. Індивідуальна самостійна робота: 

Інтерактивна робота у малій групі та презентація її результатів:  РН 1.6, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2 – 6/11 балів 

4. Контрольні роботи: РН 1.1, 1.3, 1.5, 2.3 – 10/20 балів  

 

Семестрову формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усього 

навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, отриманих за аудиторну 

роботу (усні доповіді,  доповнення, участь в дискусіях на лекціях), контрольні роботи та за 

самостійну роботу. Всі види робіт за семестр 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, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 – 24/40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, 

кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, 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:  

Семестрова робота  Кількість балів 

Min –36 балів Mах – 60 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До тем 1-2 протягом семестру, 

згідно з графіком навчальних 

занять. У разі відсутності 

студента на занятті, тему 

необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

«10» х 1 = 10 «15» х 1 = 15 

Конспекти 

першоджерел 

Перелік текстів: 

1) Андерсен Б. Уявлені 

спільноти (Вступ) 

2) Тьоніс Ф. Спільнота та 

суспільство (книга 1: 1 розділ) 

 

Конспекти приймаються в разі 

відсутності усної відповіді на 

семінарі, або для збільшення 

кількості балів (протягом 

усього часу, визначеного для 

самостійної роботи 

студента до завершення 

екзаменаційної сесії) 

«5» х 2 = 10 «7» х 2 = 14 

Індивідуальна 

самостійна робота 

Інтерактивна робота у малій 

групі та презентація її 

результатів  

«6» х 1 = 6 «11» х 1 = 11 

Контрольні роботи  Двічі (після тем: 1 і 2) 

 

«5» х 2 = 10 «10» х 2 = 20 

Семестрова 

оцінка з 

дисципліни  

 36 60 

Іспит  

 

24 1 24 40 1 40 

 



Критерії оцінювання 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь:  

15-11 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 

10-7 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. Допускаються 

несуттєві неточності 

6-3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

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

2-1 бал – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

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

відповіді 

Доповнення: 

8-6 балів – доповнення змістовне, конструктивно доповнює обговорення теми  

5-1 бал – доповнення змістовне  

 

2. Конспект першоджерел: 

7-6 балів – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями 

5-1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 

 

3. Індивідуальна самостійна робота – інтерактивна робота у малій групі та 

презентація її результатів: 

11-7 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 

проведеного дослідження/письмової роботи 

6-1 бал - 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/письмової роботи.  

Допускаються несуттєві неточності та фрагментарність викладу        

  

4. Контрольні роботи (двічі протягом семестру): 

10-6 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, розкриваючи зміст 

поставлених питань 

2-1 бал – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

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

зміст поставленого завдання, або ж намагається це робити; зміст завдання майже не 

розкрито, але є спроба виконання роботи 



 
5. 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 письмової 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 не самостійність 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 

1 
Тема 1. Соціальна філософія: особливості, 
предмет, завдання 

2 2 55 

2 
Тема 2. Філософія історії: поняття, предмет, 

етапи становлення 
2 2 55 

 Контрольна  робота 2   

3 
Тема 3. Феномен спільностей і мас в 

суспільному житті на різних етапах історії 
2  45 

4 
Інтерактивна самостійна колективна робота 

в малих робочих групах 
2  2 

5 Конспекти першоджерел   7 

6 Контрольна  робота 2   

7 

 

ВСЬОГО 
12 4 164 

Загальний обсяг навчальної дисципліни – 180 год., в тому числі: 

Лекцій   – 12 год. 

Семінари   – 4 год. 

Самостійна робота  – 164 год. 
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