
Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Філософські практики: 

філософська мова, текст» викладається у другому семестрі магістратури. 

Провідною ідеєю запропонованого спецкурсу є дослідження сучасних форм 

публічного функціонування філософського знання і розробка альтернативних 

проектів, пов’язаних з практичним застосуванням гуманітарних знань у 

сучасних умовах. 

Мета дисципліни – надати студентам знання, що дозволять їм 

орієнтуватися в сучасних формах і практиках функціонування гуманітарного 

знання, а також створювати оригінальні освітні проекти в царині прикладної 

філософії. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати концептуальні 

знання з теоретичної і практичної філософії, які дають розуміння сутності 

філософії, її функцій та ролі в історії культури; специфіка 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-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; формувати філософську експертну думку через аналіз 

конфліктних, типових чи особливих ситуацій; полемізувати стосовно 

актуальних філософських проблем з точки зору їх практичної значливості; 

аналізувати 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; 

аналітично обґрунтовувати цілі та напрямки досліджень з прикладної філософії, 

зокрема аналізувати філософські проблеми соціальної практики, прогнозувати 



відповідні тенденції та наслідки її розвитку, розробляти моделі її можливого 

вдосконалення; здійснювати різні види експертно-аналітичної роботи (анотації, 

реферати, бібліографії, аналітичні матеріали тощо) щодо тематики прикладної 

філософії; належним чином представляти результати проведеної роботи; вільно 

здійснювати комунікацію в професійному середовищі. 

Основні теми курсу: 

1. Академічна, публічна і прикладна філософія. Трансформації на початку ХХІ 

століття 

2. Форми засвоєння і передачі знання сьогодні. Криза розуміння 

3. Чи може он-лайн освіта замінити традиційні університети? 

4. Публічні інтелектуали: хто вони і які функції вони виконують сьогодні? 

5. Презентація і критичний аналіз проміжних результатів дослідження. 

 

 
Мова викладання: українська. 

Термін вивчення: дисципліна вивчається у 10 семестрі бакалаврату ОПП 

«Філософія» заочної форми навчання в обсязі 90 годин, у тому числі 4 години 

практичних занять та 86 годин самостійної роботи. 

Форма контролю: залік 

Викладач: Баумейстер А.О., д.ф.н., професор кафедри теоретичної і практичної 

філософії. 


