




 

ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – метою курсової роботи є розвиток навичок здійснення 
інтелектуального пошуку, систематизації набутих знань щодо осмислення актуальних 
проблем філософії та гуманітаристики, проведення власних наукових досліджень і 
розробок. 
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку написання кваліфікаційної роботи студенти мають знати теоретичний 
зміст предметної області: систему філософських ідей, підходів, концепцій, теорій, 
понять та принципів. 

2. Вміти збирати, систематизувати, аналізувати та інтерпретувати інформацію щодо 

об’єкту дослідження; прогнозувати перспективи розвитку обраної теми. 

3. Володіти навичками наукового дослідження та управління інформацією; 
використання іншомовних фахових джерел з царини філософії та гуманітаристики. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Курсова робота є невід’ємною частиною процесу 
набуття компетентностей, володіння якими студент засвідчує здобуті знання, вміння і 
практичні навички. У процесі підготовки курсової роботи у студента закріплюються 
здатності до критичного мислення, навички генерування нового знання, розвивається 
звичка до самостійної сумлінної праці, посилюються вміння щодо організації та реалізації 
дослідницької діяльності у царині філософії та гуманітаристики. Публічний захист на 
кафедрі, за якою виконувалася робота, дає досвід, необхідний у подальшій професійній 
діяльності. 

4. Завдання (навчальні цілі) – під час підготовки та захисту курсової роботи 
перевіряються наступні програмні результати навчання: здійснювати інтелектуальний 
пошук, виявляти і критично осмислювати актуальні проблеми сучасної філософської 
думки, розробляти їх в рамках власного філософського дослідження; знати і 
використовувати фаховий словник та філософські засоби для донесення власних знань, 
висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються; 
пропонувати та обґрунтовувати нові підходи до розв’язання задач і проблем; 
використовувати методологію та пізнавальні засоби, що властиві філософії та її 
застосуванням; володіти державною та іноземними мовами на рівні, достатньому для 
вільного фахового спілкування та обговорення наукових проблем і результатів досліджень 
у сфері філософії; критично осмислювати, аналізувати та оцінювати філософські тексти, 
застосовувати релевантні методи їх аналізу та інтерпретації; розуміти зв’язки філософії з 
іншими напрямами філософського дискурсу та іншими інтелектуальними й гуманітарними 
практиками; ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології в 
професійній діяльності; брати участь у наукових дискусіях з філософії та 
міждисциплінарних проблем з філософами та експертами інших галузей знань; аналізувати, 
оцінювати і прогнозувати соціальні, політичні, економічні та культурні процеси із 
застосуванням фахових знань та спеціалізованих навичок розв’язання складних задач 
філософії; використовувати набуті знання в практиці європейської та євроатлантичної 
інтеграції України, зокрема проводити світоглядний аналіз  та етико-ціннісну експертизу 
інтеграційних процесів; розробляти і реалізовувати наукові та/або прикладні проєкти у 
сфері філософії та з дотичних міждисциплінарних проблем; приймати ефективні рішення з 
питань управління складною професійною та/або навчальною діяльністю у сфері філософії; 
планувати і виконувати наукові дослідження з філософії та дотичних питань, формулювати 
і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки, презентувати результати досліджень в 
різних формах наукової комунікації. 

Курсова робота спрямована на формування наступних програмних 
компетентностей: 

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК 3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 



ЗК 4. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК 7. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 
ФК 3. Здатність формулювати та аргументувати актуальні філософські ідеї, доказово 

й обґрунтовано викладати результати дослідження.  
ФК 4. Здатність обирати і застосовувати найбільш ефективну методологічну 

стратегію дослідження.  
ФК 5. Здатність критично працювати з філософськими текстами, застосовувати різні 

методи аналізу та інтерпретації. 
ФК 6. Здатність здійснювати аналіз, оцінку і прогнозування соціальних, політичних, 

економічних та культурних процесів із застосуванням фахових знань.  
ФК 9. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових 

досліджень у різних формах наукової комунікації. 
 

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 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін

и 
Код  Результат навчання 

 Знати:    

1.1 предмет і методологію свого 
дослідження, володіти 
матеріалом по темі роботи 

Самостійна 
робота  

Захист  10 

1.2 релевантну наукову літературу, 
праці визнаних фахівців у галузі 
і найновіші публікації за темою 

Самостійна 
робота  

Захист  20 

 Вміти:    

2.1 використовувати історико-

філософську спадщину в 
осмисленні та розв’язанні 
дослідницьких проблем 

Самостійна 
робота  

Захист  10 

2.2 критично працювати з 
філософськими текстами, 
застосовувати різні методи 
аналізу та інтерпретації 

Самостійна 
робота  

Захист  20 

2.3 обирати і застосовувати 
найбільш ефективну 
методологічну стратегію 
дослідження 

Самостійна 
робота  

Захист  10 

 Комунікація:    

3.1 демонструвати здатність до 
вільної комунікації мовою 
навчання 

Самостійна 
робота  

Захист  5 

3.2 формулювати та аргументувати 
актуальні філософські ідеї, 
доказово й обґрунтовано 
викладати результати 
дослідження 

Самостійна 
робота  

Захист  5 



3.3 презентувати і захищати 
результати свого дослідження 

Самостійна 
робота  

Захист  5 

 Автономність та 
відповідальність  

   

4.1 оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт 

Самостійна 
робота  

Захист  5 

4.2 нести відповідальність за 
достовірність інформації 

Самостійна 
робота  

Захист  5 

4.3 демонструвати можливості до 
подальшого навчання з високим 
рівнем автономності 

Самостійна 
робота  

Захист  5 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання  

 

                                Результати навчання  
                                              дисципліни 

Програмні  
результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

ПРН 1. Здійснювати інтелектуальний пошук, 
виявляти і критично осмислювати актуальні 
проблеми сучасної філософської думки, 
розробляти їх в рамках власного 
філософського дослідження. 

+ +        + + 

ПРН 2. Знати і використовувати фаховий 

словник та філософські засоби для донесення 
власних знань, висновків та аргументації до 
фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які 
навчаються. 

+ +    + + +    

ПРН 4. Пропонувати та обґрунтовувати нові 
підходи до розв’язання задач і проблем.  

  + + +    +  + 

ПРН 5. Використовувати методологію та 
пізнавальні засоби, що властиві філософії та 
її застосуванням. 

  + + +       

ПРН 6. Володіти державною та іноземними 
мовами на рівні, достатньому для вільного 
фахового спілкування та обговорення 
наукових проблем і результатів досліджень у 
сфері філософії. 

     + + +    

ПРН 7. Критично осмислювати, аналізувати 
та оцінювати філософські тексти, 
застосовувати релевантні методи їх аналізу та 
інтерпретації. 

  + + +    +   

ПРН 8.Розуміти зв’язки філософії з іншими 
напрямами філософського дискурсу та 
іншими інтелектуальними й гуманітарними 
практиками. 

+ +          

ПРН 9. Ефективно використовувати 
інформаційно-комунікаційні технології в 
професійній діяльності. 

        + + + 

ПРН 10. Брати участь у наукових дискусіях з 
філософії та міждисциплінарних проблем з 

     + + +    



філософами та експертами інших галузей 
знань. 
ПРН 11. Аналізувати, оцінювати і 
прогнозувати соціальні, політичні, економічні 
та культурні процеси із застосуванням 
фахових знань та спеціалізованих навичок 
розв’язання складних задач філософії. 

+ +       +   

ПРН 12. Використовувати набуті знання в 
практиці європейської  та євроатлантичної 
інтеграції України, зокрема проводити 
світоглядний аналіз та етико-ціннісну 
експертизу інтеграційних процесів. 

+ +    +      

ПРН 13. Розробляти і реалізовувати наукові 
та/або прикладні проєкти у сфері філософії та 
з дотичних міждисциплінарних проблем. 

+ +       +  + 

ПРН 14. Приймати ефективні рішення з 
питань управління складною професійною 
та/або навчальною діяльністю у сфері 
філософії. 

  + + + + + +    

ПРН 16. Планувати і виконувати наукові 
дослідження з філософії та дотичних питань, 
формулювати і перевіряти гіпотези, 
аргументувати висновки, презентувати 
результати досліджень в різних формах 
наукової комунікації. 

  + + + + + + + +  

 

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 – 1.2), що складає 30% від загальної оцінки та оцінювання 
практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація 3.1-3.3); 

(автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 70% загальної оцінки. 
 

При простому розрахунку отримуємо: 
 Підсумкова оцінка курсової роботи 

Мінімум  60 

Максимум  100 

 

Оцінка відмінно (90–100 балів) ставиться, якщо студент: у повному обсязі володіє 
матеріалом, тема дослідження є актуальною, назва відповідає об’єкту та меті дослідження, 
вступ і висновки повною мірою відбивають авторську позицію, зміст роботи відповідає 
заявленому плану, а структурні одиниці (розділи, підрозділи) відповідають авторському 
задуму; послуговується релевантною науковою літературою, залучає у дослідження праці 
визнаних фахівців у галузі і найновіші публікації за темою; демонструє незаангажованість 
мислення; написав роботу науковим стилем, оформив якісно; в усній презентації своєї 
роботи на захисті демонструє її самостійність та достовірність; повною мірою відповідає на 
всі поставлені членами кафедри питання. 

Оцінка добре (75–89 балів) ставиться, якщо студент: достатньою мірою володіє 
матеріалом, тема дослідження є актуальною, назва відповідає об’єкту та меті дослідження, 
зміст роботи відповідає заявленому плану; послуговується релевантною науковою 
літературою; написав роботу науковим стилем, оформив якісно; в усній презентації своєї 



роботи на захисті демонструє її самостійність та достовірність; відповідає на переважну 
кількість питань, поставлених членами кафедри. 

Оцінка задовільно (60–74 балів) ставиться, якщо студент: в цілому володіє 
навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не спирається на необхідну 
навчальну літературу; написав роботу з суттєвими неточностями, оформив якісно; в усній 
презентації своєї роботи на захисті до певної міри демонструє її самостійність та 
достовірність; відповідає не на всі питання, поставлені членами кафедри. 

Оцінка незадовільно (0–59 балів) ставиться, якщо студент: не в повному обсязі 
володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст 
поставлених питань; має суттєві помилки в роботі; не спирається на необхідну навчальну 
літературу; написав роботу з суттєвими неточностями; в усній презентації не відповідає на 
поставлені членами кафедри питання. 

 

7.3. Шкала відповідності: 
 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Вид роботи  Кількість годин 

Самостійна робота 

 Підготовчий етап  

1. Вибір теми дослідження, ознайомлення з літературою, її 
підбір та упорядкування 

2 

 Робота над текстом  

2. Написання основного тексту роботи 10 

3. Написання вступу та висновків 10 

 Оформлення роботи  

4. Оформлення списку літератури 5 

5. Редагування тексту 2 

 Підготовка до захисту  

6. Підготовка виступу 1 

 

Загальний обсяг – 30 год., у тому числі: 
Самостійна робота – 30 год. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
Основна: (Базова) 

1. Закон України про вищу освіту. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-

18#Text 

2. Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах: методичні 
рекомендації / автори-укладачі О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець. Київ: УБА, 
2016. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18681/5/Academ_4_12_red1-2.pdf  

3. Положення про систему виявлення та запобігання академічного плагіату у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Затверджено 
Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
02.03.2020, протокол №8). URL: http://senate.univ.kiev.ua/?p=1352  

4. Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка (Затверджено Вченою радою Київського 
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