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ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – вдосконалення і демонстрація професійних навичок самостійної 
роботи в процесі систематизації, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань 
зі спеціальності, а також оволодіння методикою дослідження при вирішенні конкретних 
наукових або фахових завдань, що пов’язані з темою дослідницької роботи. 
 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення студенти мають знати концептуальні знання з теоретичної і 

практичної філософії, які дають розуміння сутності філософії, її функцій та ролі в 
історії культури; критичне осмислення особливостей і проблематики сучасних 
філософських концепцій та варіантів розв’язання філософських проблем; 
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 теоретичної і практичної 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); належним чином 
представляти результати проведеної роботи; вільно здійснювати комунікацію в 
професійному середовищі. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна «Науковий семінар теоретичної і 
практичної філософії» належить до переліку вибіркових дисциплін підготовки рівня 
«магістр». Науковий семінар зі спеціалізації представляє необхідний компонент освітнього 
процесу, який поєднує в собі науковий, освітній і фаховий фактори, що демонструють 
готовність здобувача до самостійної праці. На практичних заняттях студенти мають 
продемонструвати набуті компетентності, свідченням чого є показ знань, вмінь і 
практичних навичок, способів і стилів мислення, професійних, світоглядних і 
громадянських якостей. В результаті посилюються вміння здійснювати аналітичне 
обґрунтування та інформаційно-організаційний супровід професійної діяльності, яка 
носить трансдисциплінарний характер, в галузі гуманітарних наук і загалом гуманітарної 
сфери суспільного життя. Досвід презентації плану-проспекту майбутньої дипломної 
роботи  виступає важливим кроком до подальшої дослідницької роботи. 
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4. Завдання (навчальні цілі) – проводити моніторинговий і експертний аналіз сфери 
дискурсу теоретичної і практичної філософії, аналітичний моніторинг і реферування 
літератури в межах конкретних проектів; вивчення теоретичних джерел за обраною 
науковою проблемою, пов’язаною зі спеціалізацією кафедри та відповідно до наукової 
проблеми дослідження щодо майбутньої магістерської роботи. 
 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
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 2. Усвідомлення зв’язків філософської спеціалізації з іншими інтелектуальними й 
гуманітарними практиками. 
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 7. Здатність професійно проводити світоглядний аналіз та етико-ціннісну експертизу 
європейської та євроатлантичної інтеграції України на підставі принципу 
україноцентризму. 
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 

Відсото
к у 
підсумк
овій 
оцінці з 
дисцип
ліни 

К
Код 

Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

Стан розробки питань обраної 
наукової проблеми у вітчизняній та 
іноземній літературі 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Усна 
доповідь, 
реферування,
презентація, 
підсумкова 

контрольна 
робота 

15  

1

1.2 

Парадигми і науково-дослідні 
програми  досліджень в межах 
теоретичної і практичної філософії 
 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Усна 
доповідь, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

15  

 Вміти:    

2

2.1 

Пояснювати і обґрунтовувати 
варіативність методологічних 
підходів, міждисциплінарної,  
трансдисциплінарної стратегії та 
особливостей їх застосування. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Усна 
доповідь, 
презентація, 

10 
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підсумкова 
контрольна 
робота 

2

2.2 

Проектувати і аналітично 
обґрунтовувати цілі та напрямки 
наукової діяльності, здійснювати її 
моніторинг 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Усна 
доповідь, 
презентація 

10  

1

2.3 

Самостійно визначати та розкривати 
зміст основних філософських понять, 
термінів, категорій філософії у межах 
магістерської роботи. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Усна 
доповідь, 
дискусії, 
презентація, 

підсумкова 
контрольна 
робота 

10  

 Комунікація:    

3

3.1 

Використовувати знання іноземних 
мов для аналізу інформаційних 
інтернет ресурсів, читання 
філософської літератури у підготовці 
до практичних занять 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Усна 
доповідь, 

реферування,
презентація 

5 

3

3.2 

Презентувати результати здійсненої 
самостійної роботи 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Дискусії, 
презентація 

10 

2

3.3 

Використовувати у дискусіях 
філософську аргументацію; 

здійснювати первинний аналіз і відбір 
матеріалів з теми обговорення. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Дискусії, 
презентація 

5 

 Автономність та відповідальність:    

4

4.1 

Критично опрацьовувати літературу з 
обраної тематики філософських 
досліджень. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Усні 
доповіді, 
презентація 

10  

4

4.2 

Ставити перед собою наукові завдання 
та працювати над ними автономно. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Усні 
доповіді, 
презентація, 
реферування 

5  

4

4.3 

 

 

Пропонувати самостійно визначену 
тематику досліджень з теоретичної 
та/або практичної філософії. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Усні 
доповіді, 
презентація 

5  

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  
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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 3. Вміти реконструювати 
історичний поступ світової філософії, 
еволюцію філософських ідей 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 13. Розробляти і реалізовувати 
наукові та/або прикладні проєкти у сфері 
філософії та з дотичних 
міждисциплінарних проблем. 

   +   +   + + 
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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.  
Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, участь в дискусіях на практичних заняттях: РН 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 – 18 / 30 балів 

2. Самостійна робота (реферування літератури): РН 1.1, 3.1, 4.2 – 10 / 20 балів 

3. Самостійна робота (презентація/план-проспект дипломного проекту): 1.1, 2.1, 

2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 – 20 / 30 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, участь в дискусіях на практичних заняттях) 

та за самостійні роботи (реферування літератури та е-джерел з визначеної тематики, 

підготовка презентацій). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 
- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на практичному занятті студент має відпрацювати завдання в письмовій 
формі. 
Підсумкова контрольна робота в письмовій формі - РН 1.1, 1.2, 2.1, 2.3 – 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 практичні 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 
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Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 

 

7.2 Організація оцінювання: 
Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 балів Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 
усна відповідь, 

участь у дискусіях на 
практичних заняттях 

До тем дисципліни протягом 
семестру 

«3» х 6 = 18 «5» х 6 = 30 

Самостійна робота 
(реферування 
літератури) 

До планованої теми дипломної 
роботи (Додаток самостійної 
роботи студентів) 

«10» х 1 = 10 «20» х 1= 20 

Самостійна 
індивідуальна робота 

(презентація/план-

проспект дипломної 
роботи) 

Додаток самостійної роботи 
студентів 

«20» х 1 = 20 «30» х 1 = 30 

Підсумкова 
контрольна робота 

До тем дисципліни «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова оцінка з 
дисципліни 

 60 100 

Критерії оцінювання: 
1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь, в тому числі участь у дискусіях:  

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; 
4 бали - 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. Допускаються 
несуттєві неточності; 
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 
не спирається на необхідну навчальну літературу. Має у відповіді суттєві 
неточності; 
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 
відповіді. 

2. Самостійна робота (реферування літератури): 
20-12 балів – студент опрацював необхідні тексти із цитуванням та відповідними 
власними зауваженнями та поясненнями; 
11-5 балів – студент опрацював необхідні тексти без власних зауважень та пояснень. 

3. Самостійна індивідуальна робота (презентація/план-проспект дипломної  
роботи): 

30-20 балів – виступ за заздалегідь визначеною темою: студент підготував 
презентацію з тематики магістерської роботи; сформулював питання до 
обговорення; взяв участь в дискусії-обговоренні змісту виступу. 
19-11 балів – виступ за заздалегідь визначеною темою: студент підготував усну 
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доповідь (виступ) з тематики магістерської роботи; але без питань та участі в 
дискусії-обговоренні змісту виступу. 
10-0 – студент недостатньо розкриває результати дослідження з тематики 
магістерської роботи, має у відповіді суттєві неточності. 

Підсумкова контрольна робота: 
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 
підсумкової контрольної 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 підсумкової контрольної роботи. 

Допускаються несуттєві неточності. 
10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 
знань 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.  

 

7.3 Шкала відповідності: 
 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/
п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна 
робота 

1 
Вибір теми дослідження. Формування проєкту 
дослідження 

 2 4 

2 

Визначення проблеми (обирання кейсу). 
Обговорення пропозицій: актуальність, сфера 
(між- , трансдисциплінарне поле дослідження),  
концептуалізація і методологія. 

 2 4 

3 

Створення плану-проспекту дослідження. 
Презентація етапних результатів. Критичні 
пропозиції. Самооцінка. 

 2 4 

4 
Визначення параметрів і форм презентації. 
Програма, стилістика, література.   2 6 

5 Самостійна робота (реферування літератури)  6 12 

6 
Самостійна робота (презентація /  план-проспект 
дипломної роботи) 

 10 30 

 Підсумкова контрольна робота   2 2 

 ВСЬОГО  28 62 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 0 

Практичні заняття –  28 год. 
Самостійна робота – 62 год.  
 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 
Основна: (Базова): 

1. Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт бакалавра та магістра 
http://philosophy.univ.kiev.ua/ua/view/courses/47/23/8  

2. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 033 «Філософія» для другого 
(магістерського) рівня вищої освіти. Наказ МОН № 328 від 18.03.2021 року. Міністерство 
освіти і науки :  

URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-

osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti3 

4. 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.  

5. Теоретична і практична філософія: навчальний посібник / Під ред. Л.О.Шашкової. 
Колектив  авторів – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – 464 с. 

 

Додаткова:  
1. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / пер. за ред. О. Глотова. 

Тернопіль: Мандрівець, 2007. 224 с. 
2. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень. Навч. посіб. 3е вид., 

перероб і доп. /за наук. ред.. В.О. Дроздова. Київ : ВД «Професіонал», 2005. 240 с. 
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3. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для 
студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів /за ред. А. Є. Конверського. Київ : Центр учбової 
літератури, 2010. 352 с.  

4. Основи науково-дослідної роботи: Навчальний посібник для студентів, аспірантів 
і докторантів філософського факультету /Упоряд. А.Є. Конверський та ін.; за ред. д-ра 
філос. наук А.Є.Конверського. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2004. 186 с.  

 

 

 

 

 


