
Сучасний соціально-філософський дискурс 

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 4 семестрі 
бакалаврату заочної форми навчання. 

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. 

 

Години: 4 кредити, 120 годин (4 год. – лекційні заняття, 2 год. – семінарські заняття, 114 
год. – самостійна робота) 

Викладач: Бойченко М. І., д.ф.н., проф., професор кафедри теоретичної і практичної 
філософії 


