




 

ВСТУП 

1. Мета дисципліни – надання знань та ознайомлення студентів (з подальшим 

самостійним обмірковуванням) з основними концептами, проблемами, теоретико-

методологічними підходами і стратегіями сучасної практичної філософії на тлі історико-

філософського становлення цього підходу. Особливий акцент зроблений на роз’ясненні місця й 

значення практичної філософії серед інших сучасних філософських дисциплін в аналітичній 

традиції філософії ХХ ст. і англомовної філософії ХХІ ст. Розглядаються особливості 

концептуальних підходів та позицій. 

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 науки, релігії, мистецтва як форм духовного життя людства; про засади критичного 

осмислення філософських концепцій та про основні варіанти розв’язання філософських 

проблем; про сутність й типи наукової раціональності; про загальну структуру світогляду та 

теоретичної і практичної діяльності людини з метою подальшого засвоєння критеріїв для 

експертних оцінок та способів їх фахового використання у різних сферах соціальної практики. 

2. Вміти здійснювати аналітичну роботу; збирати та інтерпретувати наукову 

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 філософських 

проблем, обираючи обґрунтоване рішення; визначати загальні риси онтологічних, 

антропологічних, соціальних, культурних, правових, політичних, мовних та 

історичних явищ; давати загальну оцінку стану і тенденціям розвитку культури, 

орієнтуватися в її основних практиках;  

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 філософські 

проблеми соціальної практики, прогнозувати відповідні тенденції та наслідки її розвитку, 

розробляти моделі її можливого вдосконалення; здійснювати різні види дослідницької роботи 

(анотації, реферати, бібліографії) щодо тематики теоретичної та практичної філософії; 

належним чином представляти результати проведених досліджень; здійснювати комунікацію в 

професійному середовищі. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна Практична філософія: традиції і 

сучасність належить до переліку обов’язкових дисциплін та викладається у 8 семестрі 

бакалаврату.  

Навчальна дисципліна присвячена опрацюванню сучасних знань з практичної філософії; 

зокрема про фундаментальні поняття, методологічні засади (принципи і методи); і включає 

вивчення традиційних та альтернативних ним теорій і концепцій. 

Основні напрями і тематика: філософія дії, філософія активності, аналітична філософія, 

стандартна теорія дії, стандартна теорія активності, стандартна концепція дії, стандартна 

концепція активності, альтернативні стандартним теорії і концепції дії та активності. Засвоєння 

зазначеної проблематики здійснюється із врахуванням особливого статусу практичної філософії 

в західноєвропейській філософії (починаючи з епохи модерну і до тепер), особлива увага 

приділяється входженню в дисциплінарне поле практичної філософії теоретичних і практичних 

філософських дисциплін, а, отже, перспективам філософських розвідок аналітичної філософії 

ХХ ст. і англомовної філософії сьогодення. 

В структурі спецкурсу передбачено 1 змістовну частину. Заняття проводяться у вигляді 

лекцій, семінарів. Завершується дисципліна заліком. В курсі розглядається філософія дії та 

активності (практична філософія) аналітичної традиції сучасної філософії. Увага приділяється 

стандартним (Д. Девідсон, Е. Енскомб) і альтернативним концепціям (А. Меле, М. Бретмен і ін.) 

і теоріям дії та активності. В дисциплінарне поле сучасної практичної філософії, що 

принципово залишається відкритим, можна вписувати теоретичні і практичні філософські 



 

дисципліни. Так, окремий розгляд буде присвячено сучасним онтології та метаонтології 

(П. ван Інваген, М. Альварес та ін.), епістемології (С. Соасм, Т. Вільямсон та ін.), соціальній 

філософії  (Г. Кінкейд, Дж. Серль та ін.) і етиці (Г. Пантем, Р. Холтон та ін.). 

 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам знання про особливості концептуально-

методологічних і теоретичних підходів сучасних філософів до філософії дії та активності; 

основні теми і дисципліни, розкрити особливості розуміння концептуальних засад в різних 

варіантах сучасної світової філософії, встановити їх пов’язаність між собою, а також з 

загальним комплексом соціально-гуманітарного знання. 

Дисципліна спрямована на формування таких програмних компетентностей: 

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

ФК 2.Здатність виокремлювати специфіку філософського знання та змістові відмінності 

філософії від інших форм мислення. 

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

філософських ідей, учень та напрямків. 

ФК 7.Здатність аналізувати міркування та робити грунтовні смислові узагальнення, висновки. 

ФК 10.Здатність аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та 

загальнонаукової проблематики. 

 

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 
Код Результат навчання 

 Знати:    

1.1 основні поняття, методи, 

теоретичні основи філософії 

дії та активності 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, конспект 

першоджерел, пояснення до 

конспекту першоджерел, 

філософське есе (самостійне 

дослідження), презентація 

самостійного дослідження, 

екзаменаційна робота 

5 

1.2 методологічні засади 

(принципи і методи) 

проблематики філософії дії 

та активності та критично їх  

осмислювати 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, конспект 

першоджерел, пояснення до 

конспекту першоджерел, 

філософське есе (самостійне 

дослідження), презентація 

самостійного дослідження, 

екзаменаційна робота 

5 

1.3 головні парадигми, а також 

найважливіші відомості про 

їхніх авторів, застосування 

різних методологічних 

принципів розробок з 

філософії дії та активності 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, конспект 

першоджерел, пояснення до 

конспекту першоджерел, 

філософське есе (самостійне 

дослідження), презентація 

самостійного дослідження, 

екзаменаційна робота 

5 

1.4 сучасні підходи – засади в 

межах яких формується 

сучасна проблематика та її 

концептуальні умови, 

парадигми – для 

застосування і розвитку 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, конспект 

першоджерел, пояснення до 

конспекту першоджерел, 

філософське есе (самостійне 

дослідження), презентація 

самостійного дослідження, 

6 



 

наріжних ідей екзаменаційна робота 

1.5 новітні застосування 
філософії дії та активності 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, конспект 

першоджерел, пояснення до 

конспекту першоджерел, 

філософське есе (самостійне 

дослідження), презентація 

самостійного дослідження, 

екзаменаційна робота 

5 

1.6 особливості філософії дії та 

активності 
Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, конспект 

першоджерел, пояснення до 

конспекту першоджерел, 

філософське есе (самостійне 

дослідження), презентація 

самостійного дослідження, 

екзаменаційна робота 

14 

 Вміти:    

2.1 демонструвати знання 

спеціалізованої літератури з 
філософії дії та активності 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, конспект 

першоджерел, пояснення до 

конспекту першоджерел, 

філософське есе (самостійне 

дослідження), презентація 

самостійного дослідження, 

екзаменаційна робота 

5 

2.2 пояснювати набуті знання з 

інших навчальних 

дисциплін в контексті 
філософії дії та активності 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, конспект 

першоджерел, пояснення до 

конспекту першоджерел, 

філософське есе (самостійне 

дослідження), презентація 

самостійного дослідження, 

екзаменаційна робота 

10 

2.3 пояснювати варіативність 

сучасних умов формування 

теоретичної та практичної 

філософії 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, конспект 

першоджерел, пояснення до 

конспекту першоджерел, 

філософське есе (самостійне 

дослідження), презентація 

самостійного дослідження, 

екзаменаційна робота 

10 

2.4 здійснювати дослідження 

наукових джерел, 

спираючись на 

методологічні засади 

філософії дії та активності - та 

уникаючи їх тривіального 

відтворення 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, конспект 

першоджерел, пояснення до 

конспекту першоджерел, 

філософське есе (самостійне 

дослідження), презентація 

самостійного дослідження, 

екзаменаційна робота 

5 

2.5 здійснювати порівняльне 

дослідження змістів (трьох 

та більше) альтернативних 

підходів, зокрема 

аналізувати й 

узагальнювати їхній зміст 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, конспект 

першоджерел, пояснення до 

конспекту першоджерел, 

філософське есе (самостійне 

дослідження), презентація 

самостійного дослідження, 

екзаменаційна робота 

5 

2.6 здійснювати експертну 

оцінку за науковими 

Лекція, 

семінар, 

Усна доповідь, конспект 

першоджерел, пояснення до 

5 



 

критеріями самостійна 

робота 

конспекту першоджерел, 

філософське есе (самостійне 

дослідження), презентація 

самостійного дослідження, 

екзаменаційна робота 

 комунікація:    

3.1 демонструвати здатність до 

вільної комунікації мовою 

навчання; 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, конспект 

першоджерел, пояснення до 

конспекту першоджерел, 

філософське есе (самостійне 

дослідження), презентація 

самостійного дослідження, 

екзаменаційна робота 

3 

3.2 використовувати знання 

іноземних мов для аналізу 

інформаційних інтернет-

ресурсів, читання новітньої  

літератури в підготовці до 

семінарських занять та 

написання самостійних 

робіт; 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, конспект 

першоджерел, пояснення до 

конспекту першоджерел, 

філософське есе (самостійне 

дослідження), презентація 

самостійного дослідження, 

екзаменаційна робота 

3 

3.3 вести полеміку стосовно 

наріжних питань філософії 

дії та активності в умовах 

аудиторної та поза 

аудиторної роботи на основі 

володіння категоріально-

поняттєвим апаратом даних 

дисциплін 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, конспект 

першоджерел, пояснення до 

конспекту першоджерел, 

філософське есе (самостійне 

дослідження), презентація 

самостійного дослідження, 

екзаменаційна робота 

3 

 автономність та 

відповідальність: 

   

4.1 самостійно шукати та 

критично опрацьовувати 

літературу, вільно володіти 

методами обробки, аналізу 

та синтезу наукової 

інформації 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, конспект 

першоджерел, пояснення до 

конспекту першоджерел, 

філософське есе (самостійне 

дослідження), презентація 

самостійного дослідження, 

екзаменаційна робота 

2 

4.2 виконувати комплексні 

завдання та професійні 

обов’язки дослідника в 

галузі практичної та 

теоретичної філософії 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, конспект 

першоджерел, пояснення до 

конспекту першоджерел, 

філософське есе (самостійне 

дослідження), презентація 

самостійного дослідження, 

екзаменаційна робота 

5 

4.3 брати участь у роботі 

фахових аналітичних 

групах, вирішуючи типові і 

нестандартні задачі із всією 

повнотою відповідальності 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, конспект 

першоджерел, пояснення до 

конспекту першоджерел, 

філософське есе (самостійне 

дослідження), презентація 

самостійного дослідження, 

екзаменаційна робота 

4 

 



 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 

               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 1
.1

 

1
.2

 
1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 
4
.2

 

1.Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури. + 

 

+  + +   + +  +  

2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських 

дисциплін, знати філософську термінологію. 

+ + +    + + + + +  

3.Знати основні етапи, напрямки в історії світової та 

вітчизняної філософії. 

+   + + +  + +  + + 

4. Аналізувати та коментувати літературу з 

філософської, соціокультурної та загальногуманітарної 

проблематики. 

+ +   + + + +  + + + 

6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, 

тенденцій, проблематики сучасної філософії. 

+ 

 

 +  + + +  + +  + 

8. Мати обізнаність у головних філософських 

методах і підходах, розуміти етико-практичну 

значущість філософського знання. 

+ +   +    +   + 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1 Форми оцінювання студентів 
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); (комунікація3.1-3.3); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки. 

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.2 – 18 / 30 балів 

2. Самостійна робота (есе, колоквіум): РН 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2 – 18 / 30 балів 

3. Самостійна робота (презентація самостійного дослідження): РН – 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

4.1, 4.2  - 24 / 40 балів 
 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалів 

навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка складаються із балів, отриманих за 1) 

аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на семінарах), 2) самостійну 

роботу (дослідження проблем культурної політики, дослідження культурного інституту), 3) 

контрольну роботу, з урахуванням коефіцієнту 0,8. Всі види робіт в семестрі мають в підсумку: 

- в максимальному вимірі   100 балів х 0,8 = 80 балів 

- в мінімальному вимірі  60 балів х 0,6 = 36 балів 

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

письмовій формі. 
 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Залік у письмовій формі РН 1.1, 1.2, 1.3,1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1 – 12 / 40 балів 

Оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, кожне з яких 

оцінюється за шкалою 10 балів, що в загальному підсумку дає 20 балів за залік.  

Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше, ніж 50 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за залік не може бути меншою 

10 балів. У випадку, коли студент на заліку набрав менше 10 балів, вони не додаються до 



 

семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В 

відомості у колонці «бали за залік» ставиться «0», а в колонку «підсумкова оцінка з 

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

мінімум допуску до заліку – 50 балів 

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

суми кількості балів за семестр (мінімум 50, максимум 80 балів) та залікової роботи (мінімум 

10, максимум 20 балів). 

 

При простому розрахунку отримуємо: 

 

 Семестрова кількість 

балів 

Залік Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 50 10 60 

Максимум 80  20  100 

 

7.2 Організація оцінювання: 

 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min b – 48 (балів) Max b – 80 

(балів) 

b ×n ∑ b ×n ∑ 

Лекція Експрес-опитування 1 11 11 1 11 11 

Семінар Усна відповідь 1 5 5 5 5 25 

Доповнення 1 5 5 1 5 5 

Конспекти 

першоджерел 

За літературою до семінарів; 

приймаються в разі 

відсутності усної відповіді на 

семінарі 

1 5 5 1 5 5 

Самостійна 

індивідуальна 

робота 

Написати есе на тему: 

«Практична філософія і 

метафізика» План: 
1.Феноменологічна 

герменевтика про мову і дії. 

2.Прагматичний поворот і теорії 

значення. 

3.Етика і постметафізика. 

Обов’язкова література: 

Практический поворот в 

постметафизической 

философии. Т.1. Вильнюс: 

ЕГУ, 2008.–212 с. 

1  1 6 9 1 9 

Написати есе на тему: 

«Політизація філософії і 

політичні практики». План: 
1. Політизація соціальних 

проектів. 

2. Наслідки децентрування 

в практиках сьогодення. 

3. Трансценденталізм і 

соціальні дії. 

Обов’язкова література: 

1 1 6 9 1 9 



 

Практизация философии: 

современные тенденции и 

стратегии. Т.2. Вильнюс: 

ЕГУ, 2010. –228 с. 

Написати есе на тему: 

«Практична філософія і 

філософія мови в Німеччині». 

План: 
1. Розум і мова. 

2. Неокантіанці, онтологія, 

герменевтика. 

3. Німецька філософія мови 

і аналітична філософія. 

4. Ерлангенська школа. 

5. Комунікативна 

практична філософія.  

Обов’язкова література: 

Соболева М. Е. Философия 

как «критика языка» в 

Германии. / М. Е. Соболева. – 

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-

та, 2005. – 412 с. – С. 250. 

1 1 5 9 1 9 

Написати есе на тему: 

«Класична політична думка і 

практична філософія ІІІ». 

План: 
1. Самість особи. 

2. Мова і дії. 

3. Особистість і наратив. 

4. Етика і онтологія. 

Обов’язкова література: 

Рикер П. Сам як інший – 

Київ: Дух і літера, 2002.–458с. 

1 1 5 9 1 7 

Підсумкова 

контрольна робота 

(Залік) 

 12 1 12 20 1 20 

 

Критерії оцінювання: 

Усна відповідь: 

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. 

1 бал – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

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

Доповнення / дискусія: 

1 бал – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми, 

 

Конспект першоджерел: 

 1 бал – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями. 

Самостійна робота: 

6-9 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. 

5 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 / письмової роботи.  

Допускаються несуттєві неточності. 

4 балів – у цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності. 

3-0 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.  

 

Підсумкова контрольна робота (залік): 

 

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 

проведеного дослідження / 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 та достовірність проведеного дослідження / письмової 

роботи.  Допускаються несуттєві неточності. 

10-6 балів – у 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. 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх двох частин і виконання самосійних робіт. 

 
 
Підсумкове оцінювання у формі заліку: підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 80 
балів), яка визначається як сума балів за систематичну роботу впродовж семестру. Таким чином, 
підсумкова оцінка складається із суми семестрової кількості балів та підсумкової контрольної роботи 
(заліку). 
 

 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  
Самостійн
а робота 

1 
Тема 1. Стандартні концепції і теорії дії та 

активності. 
4 1 9 

2 
Тема 2. Альтернативні концепції і теорії дії 

та активності. 
4 1 9 

3 
Тема 3. Метаонтологія і практична 

філософія. 
4 2 9 

4 
Тема 4. Епістемологія і практична 

філософія.   
4 2  

5 
Тема 5. Соціальна філософія і практична 

філософія. 
4 2 10 

6 Тема 5. Етика і практична філософія. 2 2 10 

 Підсумкова контрольна робота (Залік)    

 ВСЬОГО 22 10 58 

Загальний обсяг   90 год. в тому числі: 

Лекцій   – 22 год. 

Семінари   – 10 год. 

Самостійна робота   – 58 год.  
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