




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – надання знань з основних напрямів сучасного соціально-
філософського дискурсу, ознайомлення студентів з історією становлення сучасної 
соціально-філософської проблематики відповідно до конкретних національних шкіл та 
впливу соціально-наукового, соціально-політичного та соціокультурного контекстів з 
метою опанування логікою розгортання соціально-філософської проблематики у 
контексті інтелектуальної історії сучасності. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати концептуальні 

положення з теоретичної і практичної філософії, які дають розуміння сутності 
філософії, її функцій та ролі в історії культури; специфіку філософських проблем, 
особливостей взаємин філософії з наукою, релігією, мистецтвом як формами 
духовного життя людства; критичне осмислення особливостей і проблематики 
сучасних філософських концепцій та варіантів розв’язання філософських проблем; 
сутності й типи наукової раціональності крізь призму критичного осмислення 
сучасних досягнень науки; онтологічні, гносеологічні, аксіологічні, 
антропологічні, феноменологічні константи та орієнтири, що зумовлюють 
процеси формування світогляду та дають уявлення про головні принципи 
теоретичної і практичної діяльності людини 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, ставити конкретні цілі і завдання філософських досліджень 
та реалізовувати їх за допомогою обраних теоретичних підходів та методів; 
формувати філософську експертну думку через аналіз конфліктних, типових чи 
особливих ситуацій; оперувати різноманітними складовими теоретичної і 
практичної філософії у повсякденному житті і загальній соціальній практиці; 
полемізувати стосовно ключових філософських проблем, обираючи обґрунтоване 
рішення; розуміти природу онтологічних, гносеологічних, антропологічних, 
соціальних, культурних, правових, політичних, мовних та історичних явищ; давати 
оцінку стану і тенденціям розвитку сучасної культури, орієнтуватися в її новітніх 
практиках. 

3. Володіти елементарними навичками розв’язувати складні задачі та практичні 
проблеми у процесі навчання та в дослідницькій діяльності; опрацьовувати великі 
масиви літератури з теоретичної та практичної філософії; аналітично 
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; вільно здійснювати комунікацію в професійному 
середовищі. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна Сучасний соціально-філософський 
дискурс належить до переліку вибіркових дисциплін та викладається у 6 семестрі 
бакалаврату.  

Навчальна дисципліна «Сучасний соціал-філософський дискурс» присвячена 

дискурсивному аналізу розмаїття сучасних соціальних і соціальноорієнтованих теорій у 

низці дисциплін, що так чи так охоплюють соціальну проблематику – від теоретичної 

соціології до теорії літератури. Усі вони, для пояснення сучасних соціальних аспектів 



досліджуваних ними феноменів, змушені вдаватися до певної теоретичної 

концептуалізації, запозичуючи евристичний ресурс один у одного. 

Відтак, з огляду на, з однієї сторони, тематичну різноголосицю, а з іншої сторони – 

на дискурсивну інтердисциплінарність, структура курсу побудована таким чином, щоб 

надати цілісність і логіку проліферації сучасних соціальних і соціальноорієнтованих теорій. 

Тому теоретичну єдність курсу задано не через методологію, дисциплінарні підходи чи 

галузеві традиції, а через дискурсивну гомогенність, схоплену у різних аспектах відносин 

«людина –суспільство». Відтак, соціал-філософський дискурс постає не як набір філософем 

різних гуманітарних дисциплін, а як дослідження способів теоретичної артикуляції 

новітніх соціальних процесів і практик, які завжди вислизають в системних теоріях. 

4. Завдання (навчальні цілі) – забезпечити формування базових знань про сутність, 
різновиди та закономірності перебігу сучасного соціально-філософського дискурсу, а 
також про основні філософські підходи до розвитку цих знань, а також на цій основі: 

1) надати студентам базові знання про сутність, різновиди та закономірності 
суспільного прояву феномену дискурсу, а також про основні філософські підходи до 
розвитку цих знань; 

2) розвинути у студентів здатності до розуміння особливостей розвитку сучасного 
соціально-філософського дискурсу та здатність аналізувати розмаїття такого 
розвитку з точки зору різних теоретичних напрямів, національних філософських 
традицій та персонального внеску видатних мислителів сучасності; 

3) сформувати навички самостійного опрацювання наукових текстів, навчитися 
представляти сучасний соціально-філософський дискурс як сукупність науково-
дослідних програм та відповідних наукових шкіл, кожна з яких має свої історичні та 
методологічні особливості. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 2. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК 7. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК 10. Здатність працювати автономно. 

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 2.Здатність  виокремлювати  специфіку філософського знання  та  змістові  відмінності  
філософії  від  інших  форм мислення. 

ФК 4.Усвідомлення  особливостей  і  місця  вітчизняної інтелектуально-філософської 
традиції у світовій. 

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

ФК 11.Здатність застосовувати в професійній діяльності знання про засади, розвиток і 
сучасний стан наукового та гуманітарного знання. 

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 



К
Код 

Результат навчання 
оцінці з 
дисципліни 

 Знати:    
1

1.1 
предмет, методи, основи 
сучасного соціально-
філософського дискурсу 

лекція, 
самостійна 
робота 

письмова 
контрольна робота, 
залік 

5 

1
1.2 

основну проблематику сучасного 
соціально-філософського 
дискурсу та критично 
осмислювати її 

семінари, 
самостійна 
робота 

усна доповідь, залік 5 

1
1.3 

принципи сучасного соціально-
філософського дискурсу 

лекція, 
самостійна 
робота 

письмова 
контрольна робота, 
залік 

5 

1
1.4 

сучасні підходи до розуміння 
принципів сучасного соціально-
філософського дискурсу 

лекція, 
самостійна 
робота 

конспект 
першоджерел, 
залік 

6 

1
1.5 

новітні типології ключових теорій 
сучасного соціально-
філософського дискурсу 

семінар, 
самостійна 
робота 

усна доповідь, 
письмова 
контрольна робота, 
залік 

5 

1
1.6 

особливості концепцій сучасного 
соціально-філософського 
дискурсу, зокрема  
феноменологічного спрямування 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді,  
укладання таблиці, 
створення 
бібліографії, залік 

14 

 Вміти:    
2

2.1 
демонструвати знання 
спеціалізованої літератури з 
сучасного соціально-
філософського дискурсу 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 
укладання таблиці, 
створення 
бібліографії, залік 

5 

2
2.2 

пояснювати особливості та умови 
історичних трансформацій 
сучасного соціально-
філософського дискурсу 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 
пояснення до  
конспекту 
першоджерел 
укладання таблиці, 
створення 
бібліографіїзалік 

10 

2
2.3 

пояснювати варіативність 
сучасних понять і принципів 
сучасного соціально-
філософського дискурсу 

семінари, 
самостійна 
робота 

укладання таблиці, 
створення 
бібліографії,  
письмова 
контрольна робота 

10 

1
2.4 

здійснювати дослідження 
літератури з сучасного соціально-
філософського дискурсу, 
спираючись на рекомендації 
викладача та уникаючи простого 
переповідання її змісту 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
укладання таблиці, 
створення 
бібліографії, 

5 

1
2.5 

здійснювати докладне 
дослідження трьох і більшої 
кількості літературних джерел 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 
дискусії, укладання 
таблиці, створення 
бібліографії, 

5 



2
2.6 

здійснювати експертну оцінку 
теоретичних висловлень на теми 
сучасного соціально-
філософського дискурсу 

семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, укладання 
таблиці, створення 
бібліографії, 

5 

 комунікація:    
3

3.1 
використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-ресурсів, 
читання новітньої філософської 
літератури в підготовці до 
семінарських занять та написання 
самостійних робіт 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 
укладання таблиці, 
створення 
бібліографії, 

3 

3
3.2 

презентувати результати 
проведених досліджень і 
здійсненої самостійної роботи у 
вигляді доповідей, повідомлень, 
есе, презентацій, конспектів 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 
дискусії, укладання 
таблиці, створення 
бібліографії, 

3 

2
3.3 

полемізувати щодо питань 
сучасного соціально-
філософського дискурсу в умовах 
семінарських занять на основі 
володіння категоріально-
поняттєвим апаратом цієї 
філософії 

семінари дискусії 3 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4
4.1 

самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу з 
сучасного соціально-
філософського дискурсу, вільно 
володіти методами обробки, 
аналізу та синтезу наукової 
інформації 

самостійна 
робота 

усні доповіді, 
дискусії, укладання 
таблиці, створення 
бібліографії, 

2 

4
4.2 

вирішувати самостійно 
комплексні завдання, пов’язанні з 
тематикою сучасного соціально-
філософського дискурсу; 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 
дискусії, укладання 
таблиці, створення 
бібліографії, 

5 

4
4.3 

нести відповідальність за 
політико-ідеологічну 
незаангажованість висловлень і 
пояснень особливостей своїх 
теоретичних підходів. 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, укладання 
таблиці, створення 
бібліографії, залік 

4 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
               Результати навчання дисципліни  

 
 
Програмні результати навчання 
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1
 

1
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1
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3
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5
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6
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2
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2
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4
 

2
.

5
 

2
.

6
 

3
.

1
 

3
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2
 

3
.

3
 

4
.

1
 

4
.

2
 

4
.

3
 

ПРН 1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі 

культури. 

+ 

+

+ 

+

+ 
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+
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ПРН 4. Аналізувати та коментувати літературу з 

філософської, соціокультурної та 

загальногуманітарної проблематики. 
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+
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+
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+
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ПРН 5. Спілкуватися з професійних питань державною 

та іноземною мовами усно й письмово, використовувати 

їх для організації ефективної міжкультурної 

комунікації. 

    

 

+ 
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+

+ 

+

+ 

 

 
+

+ 

 

ПРН 13. Критично оцінювати власну позицію та 

знання, порівнювати і перевіряти отримані 

результати 
   + 

  
+   

+
+ 

 

  
+  

+
+ 

 
+

+ 
+

+ 

 

ПРН 18. Ефективно працювати з інформацією: 

добирати необхідну інформацію з різних джерел,  

зокрема  з  фахової  літератури  та  електронних  баз,  

критично аналізувати й інтерпретувати її, 

впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 

    

  

  
+

+ 
 

  

 
+

+ 

 

 
+

+ 

 
 

 
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 – 1.4), 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, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 

2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 – всього 16/24 та відповідно 8/16 балів 

2. Самостійна робота (конспект текстів): РН 1.3, 2.1  – всього 4/8 балів 

3. Самостійна робота (написання есе): РН 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – всього 8/16 

балів 

4. Самостійна робота (підготовка таблиць понять): РН – 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1, 

4.2, 4.3 – 6/8 балів  

5. Самостійна робота (підготовка бібліографій): РН – 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 

4.3 – 6/8 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 аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на 
семінарах) та за самостійні роботи (робота з текстами, дослідження цінностей, написання 
тексту рекомендацій). 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, 1.4, 2.2  – 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: 

Частина 1. 

Робота за першу частину семестру Семестрова кількість балів 

за першу частину курсу 

(складає 50% від можливих 

у цілому семестрі балів) 

Min – 24 бал Max  – 40 балів 

Семінар Усна відповідь1 

Протягом першої половини семестру 

«4» х 2 = 8 «6» х 2 = 12 

Доповнення 

Протягом першої половини семестру 

«2» х 2 = 4 «4» х 2 = 8 

Конспекти 

першоджерел 

Перелік текстів (2 з 3-х): 

1) Ніцше Ф. Про користь і шкоду історії 

для життя; 2) Остін Дж. Як діяти за 

допомогою слів; 3) Апель К.-

О., Трансформація філософії 

Протягом семестру 

«1» х 2 = 2 «2» х 2 = 4 

Самостійна 

індивідуальна 

робота 

Філософське есе з переліку тем (3 з 6-

и)*: 

1)  Концепція надлюдини Ніцше  як 

проект радикального оновлення 

людини і суспільства; 2) Ревізія 

класичної філософської термінології  

М.Гайдегером; 3) Концепція «мовних 

ігор» Л.Вітгенштайна; 4) Прагматична 

концепція цінностей Дж.Д’юї; 5) 

Завдання критичної теорії з погляду 

М.Горкгаймера; 6) Методологія 

історичного пізнання згідно М.Блока. 

Протягом семестру 

«2» х 2 = 4 «4» х 2 = 8 

 
 



Створення таблиці ключових понять з 

обраної теми і пошук їхніх 

еквівалентів іноземними мовами. 

Перелік тем на вибір студента: 

1) критична соціальна теорія; 

2) специфіка соціальної проблематики 

філософії прагматизму; 

3) соціальна антропологія; 

4) соціальна аналітична філософія 

Протягом семестру 

** можливі й інші теми 

«3» х 1 = 3 «4» х 1 = 4 

Складання бібліографії до обраної 

теми і написання анотацій до них. 

Перелік тем на вибір студента: 

1) теорії соціальної емансипації; 

2) соціальна феноменологія; 

3) мова як соціальний світ; 

4) практичний поворот 

Протягом семестру 

*** можливі й інші теми 

«3» х 1 = 3 «4» х 1 = 4 

 

Частина 2 
Робота за першу частину семестру Семестрова кількість балів за 

першу частину курсу (складає 

50% від можливих у цілому 

семестрі балів) 

Min – 24 балів Max  – 40 балів 

Семінар Усна відповідь2 

протягомдругоїполовинисеместру 

«4» х 2 = 8 «6» х 2 = 12 

Доповнення 

протягомдругоїполовинисеместру 

«2» х 2 = 4 «4» х 2 = 8 

Конспекти 

першоджерел 

Перелік текстів (два з переліку)*: 

1) Рорті Р. Прагматизм і філософія 

2) Фуко М. Проблеми методу 

3) Даміт М. Чи може аналітична 

філософія мати систематичний 

характер 

4) Гадамер Г.-Г. Герменевтика як 

філософія практики 

5) Блуменберг Г. Антропологічний 

підхід до сучасного значення 

риторики 

* можливі й інші тексти 

протягомдругоїполовинисеместру 

«1» х 2 = 2 «2» х 2 = 4 

 
 



Самостійна 

індивідуальна 

робота 

Філософське есе з переліку тем 

(одне на вибір з тем 1-4; друге 

навибір з тем 5-8)**: 
1) Риторика проти герменевтики; 

2) Горизонти епістемології;  

3) Межі граничного обгрунтування; 

4) Текст як практика і практика як 

текст; 

5) (Ре)конструювання суб’єкта; 

6) Медіа комунікації; 

7) Біовлада майбутнього; 

8) Критика постмодернізму 

** можливі й інші теми 

протягомдругоїполовинисеместру 

«2» х 2 = 4 «4» х 2 = 8 

Створення таблиці ключових 

понять з обраної теми і пошук їхніх 

еквівалентів іноземними мовами**. 

Перелік тем на вибір студента: 

1) соціальна філософія 

метамодерну; 

2) філософські теорії практик; 

3) постфеноменологія: здобутки і 

втрати; 

** можливі й інші теми 

протягомдругоїполовинисеместру 

«3» х 1 = 3 «4» х 1 = 4 

Складання бібліографії до обраної 

теми і написання анотацій до них***. 

Перелік тем на вибір студента: 

1) постсекулярність; 

2) соціальна метафізика; 

3) феміністична соціальна 

філософія; 

*** можливі й інші теми 

Протягом другої половини семестру 

«3» х 1 = 3 «4» х 1 = 4 

Підсумкова 

контрольна 

робота/залік 

 12 1 12 20 1 20 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота 

Усна відповідь:  

3 бали – 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 

2-0 балів – студент не володіє навчальним матеріалом у достатньому обсязі, або не 

аргументує свою позицію, або недостатньо використовує обов’язкову літературу 

при відповіді, допускає суттєві неточності 



Доповнення / участь у дискусії:  

1 бал – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми,  

0,4 бали – доповнення не містить інформацію, що суттєво розширює дискусію 

2. Конспект першоджерел:  

4-3 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями 

2-1 бал – студент законспектував текст без достатніх цитувань та пояснень 
3. Самостійна індивідуальна робота у формі філософського есе:  

2 бали – 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 

1-0 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 та фрагментарність викладу 

4. Створення таблиці ключових понять 

4 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, коректно 

підбирає ключові поняття до теми, використовує фахові словники, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного 

дослідження / письмової роботи 

3-0 балів – студент не виконує одну або кілька вимог до роботи: або не володіє 

у достатньому обсязі навчальним матеріалом, або не використовує фахові 

словники, або не розкриває зміст поставленого завдання, або допускає суттєві 

неточності, не демонструє самостійність та достовірність проведеного 
дослідження / письмової роботи – або кілька помилок разом 

5. Складання бібліографії до обраної теми 

4 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, коректно 

підбирає першоджерела до теми, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

проведеного дослідження / письмової роботи 

3-0 балів – студент не виконує одну або кілька вимог до роботи: або не володіє 

у достатньому обсязі навчальним матеріалом, або не згадує суттєві 

першоджерела, або не розкриває зміст поставленого завдання, або допускає 

суттєві неточності, не демонструє самостійність та достовірність проведеного 

дослідження / письмової роботи – або кілька помилок разом 

6. Підсумкова контрольна робота у вигляді тестування:  

20-18 балів – студент допускає не більше 20% помилок у тестовій роботі 

17-15 балів – студент допускає не більше 40% помилок у тестовій роботі 

14-12 балів – студент допускає не більше 60% помилок у тестовій роботі 

11-0 балів – студент допускає понад 60% помилок у тестовій роботі 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт 



 

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 
Тема 1. Формування передумов сучасного 
соціально-філософського дискурсу: філософія 
поворотів 

2 2 6 

2 
Тема 2. Соціальний поворот у філософії 19 
століття і інституалізація соціальної критики 

2 2 4 

3 
Тема 3. Антропологічний поворот і творення 
нового типу людини і суспільства 

2 2 4 

4 
Тема 4. Прагматичний поворот і теорії 
соціальної дії 

2 2 4 

5 Тема 5. Мовний поворот і соціальні світи мови 2 2 4 

6 
Тема 6. Комунікативний поворот і дискурс 
соціальної проблематики 

2 2 4 

7 
Тема 7. Герменевтичний поворот: 
мультиплікація смислових горизонтів  

2 2 4 

8 Проміжна контрольна робота 1   

Частина 2.  

9 
Тема 8. Національні школи і методологічні 
напрями у сучасному соціально-
філософському дискурсі 

2 2 6 

10 Тема 9. Німецька практична філософія 2 2 4 
11 Тема 10. Французька політична філософія 2 2 4 
12 Тема 11. Американський неопрагматизм 2 2 4 

13 
Тема 12. Постфеноменологія і соціальна 
проблематика філософії тілесності 2 2 4 

14 
Тема 13. Постсекуляризація і реабілітація 
метафізики 2 2 4 

15 
Тема 14. Постмодерн, метамодерн і пост-
соціальні проекти 2 2 4 

16 Підсумкова  контрольна  робота  1   

 ВСЬОГО 30 30 60 

Загальний обсяг  – 120 год., в тому числі: 
Лекцій   – 30 год. 
Семінари   – 30 год. 
Самостійна робота – 60 год. 
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