




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – оволодіння студентами знаннями  з  філософії  як  теоретичної та 

практичної форми світогляду  людини та свідомого ставлення  людини  до  світу завдяки  

розумінню  онтологічних, гносеологічних, аксіологічних  і  соціальних  проблем  буття, 

тобто оволодіння знаннями про основні засади соціального розвитку та відповідними вміннями 

їхнього застосування у науково-теоретичній роботі, викладанні навчальних дисциплін 

соціогуманітарного профілю, аналітичній діяльності та суспільно-політичній практиці.  
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати загальні дані про 

філософію та політологію; про специфіку філософських проблем у їхньому 

стосунку до політології; про засади критичного осмислення політичних та 

філософських концепцій та про основні варіанти розв’язання суспільно-політичних 

проблем; про сутність й типи соціальної поведінки; про загальні характеристики 
теоретичної і практичної діяльності людини з метою подальшого засвоєння 

критеріїв для експертних оцінок та способів їх фахового використання у різних 

сферах соціальної практики. 
2. Вміти здійснювати аналітичну роботу; збирати та інтерпретувати наукову 

інформацію, обробляючи основну літературу з політології та філософії, ставити 

загальні цілі і основні завдання наукових досліджень; оперувати основними 
принципами теоретичного пізнання як у науковій діяльності, так і у повсякденному 

житті і загальній соціальній практиці; полемізувати стосовно ключових соціально-
політичних проблем, обираючи обґрунтоване рішення; визначати загальні риси 
політичних, соціальних, культурних, правових, мовних та історичних явищ; давати 

загальну оцінку стану і тенденціям розвитку політичної сфери, орієнтуватися в її 

основних практиках;  
3. Володіти елементарними навичками розв’язувати задачі та практичні проблеми у 

процесі навчання; опрацьовувати наукову літературу; обґрунтовувати цілі та 

напрямки теоретичних досліджень, зокрема аналізувати проблеми соціальної і 

політичної практики, прогнозувати відповідні тенденції та наслідки її розвитку, 

розробляти моделі її можливого вдосконалення; здійснювати різні види 

дослідницької роботи (анотації, реферати, бібліографії) щодо теоретичної та 

практичної тематики; належним чином представляти результати проведених 

досліджень; здійснювати комунікацію в професійному середовищі. 
 

3. Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна Теоретична та практична 

філософія (блок: Соціальна філософія та філософія історії)  викладається у ІІ і ІІІ 
семестрах бакалаврату освітньої програми «Політологія». 
Частина 1 «Філософська пропедевтика» знайомить студентів політологів із  специфікою 

філософського осягнення дійсності, із наявними філософськими концепціями, які 

розкривають різноманітність філософського мислення, створює  умови для  формування 

світоглядно-методологічної культури студентів з метою  розуміння сутності філософських 

проблем, тем, ідей та вміння аналізувати філософські та наукові тексти. Оскільки спектр 

філософських понять надто багатоманітний, то він включає як загальну характеристику 

філософії як стилю мислення та її галузей, так і конкретні проблеми світогляду, свідомості, 

істини, знання, буття. Щоб студент міг давати класифікацію та філософський аналіз 

глобальних проблем сучасності,  розрізняти соціально-політичні та економічні засоби їх 

розв’язання.  
Частина 2. Метафізика й онтологія – фундаментальна філософська дисципліна, завданням 

якої є пояснення усього сущого, виходячи з першопринципу (буття). Такий підхід забезпечує 

погляд на множинне суще як на цілісність, враховуючи його граничне розмаїття. 



Метафізичність притаманна будь-якому переконанню, яке не можна підтвердити досвідом, 

яке виходить за межі можливого досвіду. Такі філософеми присутні і у буденній свідомості. 

Провідною ідеєю дисципліни Метафізика й онтологія є окреслення головних концептів і тем 

філософської теорії реальності. Важливість знання головних тем традиційної і сучасної 

метафізики зумовлена онтологічним контекстом актуальних проблем як теоретичної, так і 

практичної філософії. Ця важливість стає виразнішою в світлі метафізичного повороту, який 

стався в останні десятиліття в аналітичній філософії. Сучасна метафізика працює в режимі 

міждисциплінарних досліджень і прагне бути пунктом перетину онтології, епістемології, 

філософії свідомості, етики, політичної філософії та філософської теології.    
Частина 3. Соціальна філософія розкриває взаємозв’язок наявного і належного у соціальній 

реальності, взаємозалежності соціальних знань і соціальних цінностей у соціальному та 

зокрема політичному пізнанні та сприяє виявленню та виробленню принципів методології, 

пізнання та перетворення суспільно-політичної дійсності. Соціальна філософія постає як 

узагальнення спеціальних (регіональних) філософських теорій, які досліджують окремі 
сфери суспільного життя – філософії права, філософії релігії, філософії економіки, філософії 

політики, філософії мистецтва тощо. Соціальна філософія постає як загальна політична 

теорія, загальна методологія політичного пізнання і як загальна політична аксіологія. 
Соціальна філософія набуває своєї інституалізації на початку ХХ століття, хоча окремі 

соціально-філософські проблеми отримували свій аналіз впродовж усієї історії філософії – з 

найдавніших часів і до сучасності. Піднесення ролі соціальної філософії пов’язане зі 

зростанням суспільної ролі соціальної критики, яка набуло особливого запиту зі становлення 

ліберальної демократії. Історично першою і найбільш впливовою у свій час формою 

соціальної філософії була філософія марксизму, яка від своєї появи отримала численних і 

радикальних критиків, що породило низку альтернативних марксизму класичних соціальних 

теорій.Узагальнення досягнень різних соціальних теорій потребує широкого соціально-
філософського синтезу, який можна здійснити на основі інституційного аналізу, теорій 

модернізації, теорій глобалізації, теорій соціальних спільнот, аксіології та теорії особистості. 

Частина 4. Філософія історії розкриває сенс та основні епістемологічні, світоглядні та 

праксеологічні призначення концепту історії. Саме концепт історії відіграє фундаментальну 

роль у людських рефлексіях. Він апелює до агентності, змін, пам’яті, уяви, фантазії, 

темпоральності, ролі життєвих обставин (рівня матеріального виробництва, інформаційних 

технологій etc.) у інтерсуб’єктивних комунікаціях та до трактувань історичних подій. Саме 

філософія історії є гіпердіалогом між різними поколіннями філософів та філософських шкіл 

Європейської та Англо-Американської філософії за віссю:  Pre-Modern–Modern –Post-
Modern. Відтак, очевидно, що відповіді на ці та інші питання курсу потребують дискусій, а 

методологічні настанови, якими оперує викладачка, спрямовують студентів до постійного і 

самостійного осмислення різноманіття сучасного світу. 
4. Завдання (навчальні цілі) – розкрити студентам специфіку проблемного поля філософії, 

специфіку понятійно-категоріального апарату, функцій філософії, забезпечити засвоєння 

специфіки філософського осягнення дійсності, ознайомити із наявними філософськими 

концепціями, які розкривають поліфонізм та плюралізм філософського мислення, створити  

умови для   формування світоглядно-методологічної культури студентів. Показником 

оволодіння такого роду знань можна вважати формування у студентів елементарних навиків 

самостійного філософського мислення, аналізувати філософські джерела, аргументувати 

свою позицію, використовувати основні положення даного курсу для свідомого вивчення 

інших філософських дисциплін. 
Спеціальними завданнями є: 
до частини 1: Надати студентам базові знання про фундаментальні поняття, методологічні 

засади (принципи і методи) метафізики і онтології, про специфіку предмета і метода 

метафізики, про засади критики метафізики. Забезпечити формування засадничих знань про 

аналітичну метафізику і онтологію та про сучасні філософські позиції, що репрезентують цей 

напрям досліджень у сучасних аналітико-філософських студіях. 



до частини 2: спираючись на концепції класиків філософської думки, забезпечити засвоєння 

студентами основних метафізичних понять, усвідомлення ними специфіки предмета 
метафізики, співвідношення метафізики й онтології, метафізики й філософії. Студенти мають 

також скласти уявлення про історичні спроби критики метафізики. 
До частини 3: сформувати у студентів систему знань щодо соціальної філософії, розкрити 

основні ідеї класичних соціальних теорій, компетенції щодо теоретичного та практичного 

використання їхніх базових положень, аналізу проблематики співвіднесення інституційних та 

позаінституційних аспектів соціального життя, концептуального розуміння сутнісних аспектів 

специфіки перебігу соціально-політичних процесів сучасного суспільства. 
  до частини 4: сформувати у студентів систему знань щодо філософії історії, розкрити основні 

ідеї сучасних концепцій історичного розвитку, компетенції щодо теоретичного та практичного 

використання їхніх базових положень, а також філософські рефлексії щодо історичних етапів 

розвитку людства на класичних рівнях: -мікро, -мезо і –макро. 
 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК3.  Здатність бути критичним і самокритичним.ФК 5. Здатність аналізувати взаємодію 

політичних акторів та інститутів, владу та урядування, політичні системи та режими, 

політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування. 
 
ФК 3. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних 

історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах. 
ФК9.  Здатність презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень для фахівців 

та нефахівців. 
 
5. Результати навчання:  
До частин 1-2 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результати навчання (1. знати; 2. вміти; 3. 

комунікація; автономність та 

відповідальність 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 
Відсоток у 

підсумковій 

оцінці 

дисциплін Код  Результат навчання 

 Знати:    
1.1. Основні філософські поняття, 

напрями школи, категорії, 

феномени, персоналії 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

дискусії, 

письмова 

робота, залік 

9 

1.2. Основи метафізики, онтології, 

гносеології, антропології, етики, 

аксіології 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

дискусії, 

письмова 

робота, іспит 

9 

1.3. Метафізичний контекст головних 

проблем теоретичної і практичної 

філософії 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

дискусії, 

письмова 

робота, залік 

7 

1.4.  Основні поняття метафізики і он-
тології; предмет, методи, теоре-

Лекції, 

семінари, 

Письмова 

контрольна 

15 



тичні основи класичної і сучасної 

метафізики; засади критики ме-
тафізики 

самостійна 

робота 
робота, залік 

 Вміти:    
2.1. Абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз,  синтез та 

інші методи  

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

письмова 

відповідь, 

іспит 

10 

2.2. Визначати та обґрунтовувати цілі, 

що співвідносяться власними 

цінностями, професійними 

цінностями та є сенсом життя. 

Виявляти свою світоглядну 

позицію 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

письмова 

відповідь, 

іспит 

8 

2.3. Наводити аргументи і контраргу-
менти на користь метафізичного 

реалізму й антиреалізму 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

письмова 

відповідь, 

іспит 

14 

2.4. Працювати з першоджерелами та 

науковими публікаціями з 

філософії 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

письмова 

відповідь 

8 

 Комунікація:    
3.1. Отримувати необхідну 

інформацію з різних джерел. 

Використовувати знання 

іноземних мов для аналізу 

ресурсів, читання новітньої 

філософської літератури в 

підготовці до семінарських занять 

та написання самостійних робіт 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

дискусія 
4 

3.2. Працювати в малих групах, 

презентувати результати 

проведених досліджень у вигляді 

доповідей, повідомлень, 

презентацій 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

дискусія 
3 

3.3. Вести полеміку, формувати 

комунікативну стратегію у 

професійній діяльності та 

повсякденному житті 

Семінари Дискусія  3 

 Автономність та 

відповідальність: 
   

4.1.  Самостійно здійснювати 

моральний вибір і нести за нього 

відповідальність, розуміння 

необхідності відповідального 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

5 



ставлення до роботи, чіткого і 

своєчасного  виконання обов’язків 
дослідження 

4.2.  Нести відповідальність за 

достовірність інформації, 

отриману шляхом індивідуальної 

та колективної роботи, бути 

готовим до співпраці 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

 
До частин 3-4 
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 

оцінці з 

дисципліни К

Код Результат навчання 

 Знати:    
1

1.1 
предмет, методи, теоретичні 

основи соціальної філософії та  

філософії історії; 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Письмова 

контрольна 

робота, 
підсумкова 

контрольна 

робота, іспит 
 

6 

1
1.2 

основну проблематику соціальної 

філософії та філософії історії, 

принципи концептуальної 

побудови знань про суспільство 

та його розвиток 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 
самостійна 

робота 1, 
підсумкова 

контрольна 

робота, іспит 

8 

1
1.3 

принципи пізнання, методології 

теоретичного та практичного 

опанування проблематикою 

соціальної філософії та філософії 

історії; 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Письмова 

контрольна 

робота, 
підсумкова 

контрольна 

робота, іспит 

6 

1
1.4 

класичні соціальні теорії та 

сучасні соціально-філософські та 

філософсько-історичні концепції 

– як їхні теоретичні засади, так і 

належні умови їхнього 

практичного адекватного 

застосування для пізнання 

наявних соціальних процесів, так 

і для наукового передбачення, 

програмування і підготовки 

майбутніх соціальних змін; 

Самостійна 

робота 
Конспект 

першоджерел, 
самостійна 

робота 2, 
підсумкова 

контрольна 

робота, іспит 

6 

1
1.5 

новітні типології сучасних 

концепцій соціальної філософії 

та філософії історії; 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 
письмова 

контрольна 

6 



 
 

робота, 
підсумкова 

контрольна 

робота, іспит 
1

1.6 
особливості нової 

концептуалізації засобами 

соціальної філософії та філософії 

історії. 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді,  

презентація 

самостійного 

дослідження, 
підсумкова 

контрольна 

робота, іспит 

8 

 Вміти:    
2

2.1 
демонструвати знання 

спеціалізованої літератури із 

соціальної філософії та філософії 

історії; 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 
есе, самостійна 

робота 1, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 
письмова 

контрольна 

робота, 

підсумкова 

контрольна 

робота, іспит 

5 

2
2.2 

пояснювати історичні, 

раціональні та ціннісні умови 

формування сучасних концепцій 

соціальної філософії та філософії 

історії; 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 
есе, пояснення 

до  конспекту 

першоджерел, 
самостійна 

робота 2, 
презентація 

самостійного 

дослідження, 
підсумкова 

контрольна 

робота, іспит 

5 

2
2.3 

пояснювати плюралістичність 

сучасних концепцій соціальної 

філософії та філософії історії; 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Есе, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

створення 

таблиці 

ключових 

понять, 
підготовка 

бібліографії, 
письмова 

контрольна 

робота 

5 

1
2.4 

здійснювати дослідження 

сучасних концепцій соціальної 

філософії та філософії історії, 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

5 



спираючись на наукові критерії 

класифікації та оцінювання та 

уникаючи різних видів 

упередженості та некритичності; 

самостійного 

дослідження 

1
2.5 

здійснювати порівняльне 

дослідження трьох та більше 

можливих пояснень конкретних 

соціальних процесів з позицій 

сучасних концепцій соціальної 

філософії та філософії історії; 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії 
5 

2
2.6 

здійснювати експертну оцінку 

конкретних проблемних 

соціальних ситуацій з позицій 

сучасних концепцій соціальної 

філософії та філософії історії. 
 

Самостійна 

робота 
 Усні доповіді, 

дискусії 
5 

 Комунікація:    
3

3.1 
демонструвати здатність до 

вільної комунікації мовою 

навчання; 
 
 

Семінари, 

самостійна 

робота 
 

Усні доповіді, 
самостійна 

робота 1, 

самостійна 

робота 2 

4 

3
3.2 

використовувати знання 

іноземних мов для аналізу 

інформаційних інтернет-ресурсів, 

читання новітньої соціально-
філософської та філософсько-
історичної  літератури в 

підготовці до семінарських 

занять та написання самостійних 

робіт; 

Семінари Презентація 

самостійного 

дослідження 

4 

2
3.3 

презентувати результати 

проведених наукових досліджень 

та здійсненої самостійної роботи 

у вигляді доповідей, 

повідомлень, есе, презентацій, 

конспектів; 

Семінари Усні доповіді, 

дискусії, 

конспект 

першоджерел, 

есе, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

4 

3
3.4 

брати участь у фахових дискусіях 

в процесі аудиторної роботи; 
 
 
 

Семінари Дискусії 
 
 
 

4 

3
3.5 

вести полеміку стосовно питань 

соціальної філософії та філософії 

історії в умовах високої 

складності конкретних 

соціально-історичних процесів на 

основі володіння категоріально-
поняттєвим апаратом філософії 

історії. 

Семінари Есе, дискусії, 
створення 

таблиці 

ключових 

понять, 
підготовка 

бібліографії 

4 



 Автономність та 

відповідальність: 
   

4
4.1 

виконувати комплексні завдання 

та професійні обов’язки 

дослідника в галузі практичної та 

теоретичної філософії; 

Самостійна 

робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 
самостійна 

робота 1, 

самостійна 

робота 2 
 

5 

4
4.2 

брати участь у роботі фахових 

аналітичних груп, вирішуючи 

типові і нестандартні задачі із 

всією повнотою відповідальності. 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 
 

5 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  
 
               Результати навчання дисципліни  

 
 
Програмні результати навчання 

1.
1 

1.
2 

1.
3 1.
4 

1.
5 

1.
6 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

2.
6 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

3.
5 

4.
1 

4.
2 

3.  Вміти критично мислити у сфері професійної 

діяльності. 
+ 

+ 
+

+ 

+ 
+

+ 

+ 
+

+ 
+ 
+ 

 
 
+ 

+
+ 

+
+  

+
+  

 
 
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+  

 
 
+ 

+
+ 

+
+ 

10.  Вміти описувати, пояснювати й оцінювати 

політичні процеси та явища у різних історичних, 

соціальних, культурних та ідеологічних контекстах. 

+ 
+

+ 

+ 
+

+ 

+ 
+

+ 
+ 
+ 

 
 
+    

+
+  

 
 
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+  

 
 
+ 

+
+ 

+
+ 

+ 
+

+ 
16.   Презентувати результати теоретичних і 

прикладних досліджень фахівцям і широкій 

аудиторії, засобам масової інформації, експертам з 

інших галузей знань. 

+ 
+

+ 

+ 
+

+ 

+ 
+

+ 
+ 
+ 

 
 
+    

+
+  

 
 
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+  

 
 
+ 

+
+ 

+
+ 

+ 
+

+ 
 
 
 
 
 
7. Схема формування оцінки: 
 

ІІ семестр 
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 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.5); 
(автономність та відповідальність 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, 1.3, 1.4, 

2.1, 2.2, 2.4,  3.1, 4.1 –27 / 45 балів 
2. Самостійна робота №1: РН 1.2, 2.1, 3.1, 4.1  – 12 / 20 балів 

Самостійна робота №2: РН 1.4, 2.2, 3.1, 4.1 –12 / 20 балів 
3. Контрольна робота: РН – 1.1, 1.3, 2.1, 2.3,  - 9 / 15 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), за самостійні роботи (підготовка досліджень) та за контрольну роботу. 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, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 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 
 

ІІІ семестр 
 
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- 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.5); 
(автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  
 
Оцінювання семестрової роботи: 



Соціальна філософія: 
1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.2, 1.5, 1.6,  

2.1, 2.2, 2.4, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2  – усні доповіді всього 5/10  балів; доповнення 

та участь у дискусіях всього 4/5 балів. 
2. Конспекти першоджерел: РН 1.4, 2.2, 3.3 – всього 2/4 бали. 
3. Індивідуальна самостійна робота: 

1) Філософське есе (одне з переліку тем): РН 2.1, 2.2, 2.3, 3.3., 3.5  – всього 2/4 бали. 
2) Створення таблиці ключових понять:  РН 2.3, 3.5  – 1,5/2 бали.  
3) Підготовка бібліографії:  РН 2.3, 3.5  – 1,5/2 бали. 

Контрольна робота (тестування): РН 1.1, 1.3, 1.5, 2.3 – 2/3 бали. 
 
Філософія історії: 

4. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.2, 1.5, 1.6,  

2.1, 2.2, 2.4,  2.5, 2.6, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2  – 6/10  балів 
5. Конспекти першоджерел: РН 1.4, 2.2 – 2/3 бали. 
6. Індивідуальна самостійна робота: 

1) Філософське есе (одне з переліку тем): РН 2.3, 3.5  –  2/5 бали 
2) Інтерактивна робота у малій групі та презентація її результатів:  РН 1.6, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2 – 4/6 балів 
7. Контрольна робота: РН 1.1, 1.3, 1.5, 2.3 – 4/6 балів  

 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни Соціальна філософія та філософія 

історії. Семестрова оцінка із частини: Філософія історії  (що дорівнює 50% балів усього 

курсу) складається із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та 

участь в дискусіях на семінарах), 2) індивідуальну самостійну роботу (філософське есе та 

інтерактивна пара), 3) контрольні роботи. Всі види робіт за половину семестру з кожної із 

двох частин мають в підсумку: мінімум – 18 балів, максимум – 30 балів. Разом: 36 і 60 балів. 
У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі. 
 
Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 
Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 – 24/40 балів 
      Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, кожне 

з яких оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит.  
      Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 

24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до 

семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В 

екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку «підсумкова 

оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. 

Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів. 
Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із 

суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи (мінімум 

24, максимум 40 балів). 
 
 
При простому розрахунку отримуємо: 
 



 Семестрова кількість 

балів 
Іспит Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 
Мінімум 36 24 60 
Максимум 60  40  100 
 

 
7.2 Організація оцінювання:  

ІІ семестр 
 

 
Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 
Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До теми: 1-13 протягом 

семестру. У разі відсутності 

студента на занятті, теми 

необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

«3» х 9 = 27 «5» х 9 = 45 

Самостійна робота До теми 5: Підготовка та 

презентація дослідження на 

тему модерного поділу на 

теоретичну і практичну 

філософію  

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

 До тем 7-8: Підготовка 

дослідження на тему 

теоретичних засад практичної 

філософії  

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Контрольна робота До тем 1-6 «9» х 1 = 9 «15» х 1 = 15 
Загальна 

семестрова оцінка 

без урахування 

коефіцієнту  

 60 100 

Загальна 

семестрова оцінка 

з урахуванням 

коефіцієнту 0,6 

 «60» х 0,8 = 48 «100» х 0,8 = 80 

 
Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь  
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 
Доповнення / участь в дискусіях 
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми,  
2 бали – доповнення змістовне  
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 
2. Самостійна робота: 
20-16 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження  
15-12 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності. 
11-0 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 

презентує, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань. 

Робота містить суттєві помилки. 
3. Контрольна робота: 
15-13 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 письмової роботи 
12-10 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 письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  
9-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності 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. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань 
4. 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 здійсненного 

дослідження / 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 проведеного дослідження / підсумкової контрольної роботи.  

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

знань, самостійності 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. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 

ІІІ семестр 
 
Семестрова робота  
(частина 1: Соціальна філософія) 

Кількість балів за половину семестру 
Min – 18 балів Max – 30 балів 

Семінар Усна відповідь протягом 

семестру 
«1» х 5 = 5 «2» х 5 = 10 

Доповнення протягом 

семестру 
«0,8» х 5 = 4 «1» х 5 = 5 

Конспекти 

першоджерел 
Перелік текстів*: 
1) Сорокін П. Соціальна і 

культурна динамика; 
2) Попер К. Відкрите 

суспільство та його вороги 
* можливі й інші теми 
В кінці першої частини 

курсу 

«0,5» х 4 = 2 «1» х 4 = 4 

Самостійна 

індивідуальна 

робота 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Філософське есе з переліку 

тем**: 
1) Відчуження та шляхи 

його подолання як проблема 

філософії марксизму; 
2) Прояви соціальної 

солідарності у сучасному 

суспільстві; 
3) Соціальні кола: 

утворення та перетини 
** можливі й інші теми 
В кінці першої частини 

курсу 

«0,5» х 4 = 2 «1» х 4 = 4 

Створення таблиці 

ключових понять з обраної 

теми і пошук їхніх 

еквівалентів іноземними 

мовами***. 
Перелік тем на вибір 

студента: 
1) соціальна структура 

сучасного суспільства; 
2) інституційні зміни; 
3) соціальна модернізація 
*** можливі й інші теми 
В кінці першої частини 

курсу 

«1,5» х 1 = 1,5 «2» х 1 = 2 

Складання бібліографії до 

обраної теми і написання 

анотацій до них****. 
Перелік тем на вибір 

«1,5» х 1 = 1,5 «2» х 1 = 2 



студента: 
1) філософія свободи; 
2) філософія соціальних 

спільнот; 
3) теорії соціальних систем 
**** можливі й інші теми 
В кінці першої частини 

курсу 
Контрольна робота 

з частини 1-ї курсу 

(тести) 
 

Перед екзаменом на 

останній лекції 
«2» х 1 = 2 «3» х 1 = 3 

Загальна оцінка 

за частину 1:  
«Соціальна 

філософія»  

 18 30 

 
 
 
 
Семестрова робота  
(частина 2: Філософія історії) 

Кількість балів за половину семестру 
Min – 18 балів Max – 30 балів 

Аудиторна 

робота: усна 

доповідь на 

семінарі, 

доповнення, 

участь в 

дискусіях 

До тем: 1-3  протягом частини 

семестру. У разі відсутності 

студента на занятті, теми 

необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

«3» х 2 = 6 «5» х 2 = 10 

Конспект 

першоджерела 
Кастельс М. Інтернет-
галактика. Міркування щодо 

Інтернету, бізнесу і суспільства 
(глави на вибір) протягом 

частини курсу – лише для 

студентів, які мають 

недостатню кількість балів 

«2» х 1 = 2 «3» х 1 = 3 

Індивідуальна 

самостійна 

робота  

 

Філософське есе (одне на вибір) 
протягом частини курсу – лише 

для студентів, які мають 

недостатню кількість балів: 
1) Історія та час 
2) Впливи політики на історію 
 
  

«2» х 1 = 2 «5» х 1 = 5 

Інтерактивна робота у малій 

групі та презентація її 

результатів 

«2» х 2 = 4 «3» х 2 = 6 



Контрольна 

робота  із 

частини курсу 

Після теми 3 «4» х 1 = 4 «6» х 1 = 6 

Загальна 

оцінка за 

частину 2: 
«Філософія 

історії» 

 18 30 

Загальна 

семестрова 

оцінка з 

дисципліни 

«Соціальна 

філософія та 

філософія 

історії» 

 36 60 

 
Іспит 

 
 

 
 24 1 24 40 1 40 

 
Критерії оцінювання: Частина «Соціальна філософія» 

1. Аудиторна робота:  
Усна відповідь:  
2 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 
1 бал – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 
Доповнення: 
1 бал – доповнення змістовне, конструктивно доповнює обговорення теми  
0,8 бали – доповнення змістовне  
 

2. Конспект першоджерел: 
1 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями 
0,5 бали – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 
 

3. Самостійна індивідуальна робота у формі філософського есе:  
1 бал – 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 
0,5 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, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / 

письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності та фрагментарність 

викладу 



4. Створення таблиці ключових понять 
2 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 
1,5 бали – студент не володіє у достатньому обсязі навчальним матеріалом, або 

не використовує фахові словники, або не розкриває зміст поставленого 

завдання, або допускає суттєві неточності, однак в цілому демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової роботи 

5. Складання бібліографії до обраної теми 
2 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 
1,5 бали – студент не володіє у достатньому обсязі навчальним матеріалом, або 

не згадує суттєві першоджерела, або не розкриває зміст поставленого завдання, 

допускає суттєві неточності, однак в цілому демонструє самостійність та 

достовірність проведеного дослідження / письмової роботи 

6. Самостійна робота, підсумкова письмова робота у вигляді тестування:  
3 бали - студент допускає не більше 30% помилок у тестовій роботі 
2 бали - студент допускає не більше 50% помилок у тестовій роботі 

 
 
Частина «Філософія історії» 

1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь:  
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 
2-1 бал – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 
Доповнення: 
2 бали – доповнення змістовне, конструктивно доповнює обговорення теми  
1 бал – доповнення змістовне  

2. Конспект першоджерела: 
3 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями 
2-1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 

3. Індивідуальна самостійна робота: філософське есе (1) та інтерактивна пара (2) 
(1) 



5-3 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 
2-1 бал – 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 
(2) 
3 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, професійний виклад змісту фаховою мовою 
2 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, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві 

неточності та фрагментарність викладу 
4. Контрольна робота: 

6-5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, розкриваючи зміст 

поставлених питань 
4-1 бал – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, або ж намагається це робити; зміст завдання майже не 

розкрито, але є спроба виконання роботи 
 
 
Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

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

знань, самостійності 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. Демонструє не самостійність у виконані завдань 



 
 

7.3 Шкала відповідності: 
 

ІІ семестр: 
 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 
     ІІІ семестр: 

 
Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СТРУКТУРА ЧАСТИНИ НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

ІІ семестр  
 

 

 

№ 

 

Назва лекції 

Кількість годин 

лекції семінари 
самостійна 

робота 

Частина 1. Філософська пропедевтика 

1 Тема 1. Сутність філософії та особливості філософствування 2 1 2 

2 Тема 2. Світогляд: поняття, структура, типи 2 1 2 

3 Тема 3. Філософське осмислення людини 2 1 2 

4 Тема 4. Аксіологія (теорія цінностей)  2 1 2 

5 Тема 5. Cуспільство як предмет філософського аналізу  2 2 2 

6 Тема 6. Філософське осмислення культури і цивілізаційних 

процесів 2 1 2 

 Контрольна робота  2   

Частина 2. Метафізика й онтологія 

1. Тема 7. Метафізика і філософія 2 1 2 

2. Тема 8. Аргументи проти можливості метафізики 2 1 2 

3. Тема 9. Метафізика як розуміння буття. Досвід буття 2 1 2 

4. Тема 10. Принцип змісту буття 2 1 2 

5. Тема 11. Аналогії сущого  2 1 2 

6. Тема 12. Єдність трансценденталій 2 1 2 

7. Тема 13. Метафізичне і релігійне розуміння абсолюту 2 1 2 

 Самостійна робота 1   10 

 Самостійна робота 2   10 

 Підсумкова контрольна робота 2   

 Всього: 30 14 46 

 

Загальний обсяг навчальної дисципліни – 90 год., в тому числі: 
Лекцій   – 30 год.    
Семінари   – 14 год.    
Самостійна робота  – 46 год. 



ІІІ семестр 
 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

 

Частина «Соціальна філософія» 

 

 

1 

Тема 1. Передумови виникнення сучасної 
соціальної філософії. Теорія історичного 
матеріалізму Карла Маркса. Теорія 
соціального реалізму Еміля Дюркгайма 
 

2 2 4 

2 

Тема 2. Теорія соціальних форм Ґеорґа 
Зімеля. Теорія соціальної раціоналізації 
Макса Вебера 
 

2 2 4 

3 

Тема 3. Теорія символічного 
інтеракціонізму Джорджа Герберта Міда та 
теорія соціальних систем Толкота Парсонса 
 

2 2 3 

4 

Тема 4. Значущість соціальних інститутів у 
суспільному житті. Суспільна та інституційна 
свідомість.  
 

2 1 3 

5 
Тема 5. Суспільна та інституційна діяльність. 
Соціальна та політична комунікація 
 

1 1 3 

6 

Тема 6. Суспільні та інституційні відносини, 
цінності та норми. Соціальний і політичний 
простір 
 

1 1 3 

7 
Тема 7. Соціальні організації та соціальні 
інститути. Проблема соціального порядку 
 

1 1 3 

8 
Тема 8. Соціальна модернізація. 
Глобалізація.  
 

1 1 3 

9 
Тема 9. Соціальна свобода та соціальна 
відповідальність 
 

1 1 3 

10 
Тема 10. Соціальні спільноти. Соціальні 
чесноти 
 

1 2 3 

 
 

Частина «Філософія історії» 
 
 



1 

Тема 1. Філософія історії: поняття, предмет, 

етапи становлення. Історична свідомість 

людини та її компоненти: перцепція, пам'ять, 

фантазія. Актуальність філософії історії, її 

завдання; 
Премодерн: універсалізм процесу історії. 

Проблема єдності та багатоманітності 

всесвітньої історії; 
Модерн: культурно-цивілізаційні типології 

суспільств; 
Постмодерністські впливи у контексті 

сьогочасного розуміння історії: історія як 

наука або історія як сюжетна література чи 

кінотекст? 

4 8 12 

2 

Тема 2.  Глобалізація/глокалізація: від витоків 

до перспектив соціально-історичних змін 

сучасності на макрорівні; 
Інформаційні суспільства й 

інформаціональність: історичні контури 

процесуальності спрямованої в майбутнє 
 

2 4 8 

3 

Тема 3. Мікрорівень і мезорівень соціального 

життя у новітньому періоді історії: концепт 

«суб'єкт  історії». Варіативність практик 

модерних й постмодерних масових спільностей 

у історії: вплив людини на глобальну політику 
в сучасну епоху й постійні пошуки нею 
ідентичності 
 

2 2 6 

4 Конспект першоджерела 
   2 

5 
Індивідуальна самостійна робота/ 
інтерактивна робота у малій групі   
 

4  4 

6 Контрольна робота 
  2   

7 ВСЬОГО 28 28 64 

Загальний обсяг навчальної дисципліни – 120 год., в тому числі: 
Лекцій   – 28 год.    
Семінари   – 28 год.    
Самостійна робота  – 64 год. 
 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

 
ІІ семестр 

 
Частина 1 

Основна:  

1. Теоретична і практична філософія: навчальний посібник / В. О. Дем'янов, М. І. 

Бойченко, В. В. Приходько та ін. ; заг. ред. Л. О. Шашкової. – К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2017. – 464 с.  

2. Філософія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. / кол. авторів; за 
ред. Л. В. Губерського. Видання друге, перероблене і доповнене. – Харків: «Фоліо», 
2017. – 621 с. 

3. Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів за 
ред. Л.В. Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. 

4. Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. Пер. з фр. –   В 4-х 
томах. К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2011-2017. 

5. Філософський ециклопедичний словник / Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди 
НАН України. К.: Абрис, 2002. 

 

 

Додаткова: 

1. Аристотель. Метафізика.  Кн.1 (Розд.1-1V). Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2022. 
2. Вебер М. Протестантська етика і дух капитализму /пер. з нім. О.Погорілого. К.: Наш 
формат, 2018. 
3. Геґель, Ґ. В. Ф. Феноменологія духу / з нім. пер. П. Таращук; наук ред. пер. Ю. 
Кушаков. К: Основи, 2004. 
4. Гобс Т. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної 
/пер. з англ. Р. Димерець, В. Єрмоленко, Н. Іванова, Є. Мірошниченко, Т. Олійник. К.: Дух і 
Літера, 2000. 
5. Декарт Р. Метафізичні розмисли. К., 2000. 
6. Декарт Р. Міркування про метод, щоб правильно сформувати свій розум і відшукати  

істину в науках. К., 2001. 
7. Дильтей В. Історія молодого Геґеля. Відновлення гегельянства. К.: Три крапки, 2008. 
8. Кант І. Критика чистого розуму. К., 2000. С.76-79; 83-95; 105-111; 112-114; 132-138; 

85-199. 
9. Камю А. Міф про Сізіфа. Бунтівна людина. К.: Наш формат, 2022. «Бунт і мистецтво» 
(4 розділ) 
10. Кун Т. Структура наукових революцій. К.: Port-Royal, 2001. 
11. Лок Дж. Два трактати про правління / пер. з англ. Павло Содомора. К. : Наш Формат, 
2020. 
12. Мак'явеллі, Н. Флорентійські хроніки; Державець / пер. з італ. А. Перепаді. Харків: 
Фоліо, 2007. 
13. Мілль Д.С. Про свободу. Есе / Пер. з англ. К., 2001. 
14. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. Жадання влади / пер. з нім.. Тернопіль: Навчальна 
книга - Богдан, 2006. 
15. Ортега-і-Гасет Х. Вибрані твори. К. : Основи, 1994. 



16. Платон. Діалоги /  Пер. з давньогр. Й. Кобiв, У. Головач,. Д. Коваль, Т. Лучук,. Ю. 
Мушак. К.: Основи, 1999. 
17. Рассел Б. Історія Західної філософії / пер. з англ.. К.: Основи, 1995. 
18. Тойнбі А. Дослідження історії /пер. з англ. Т.1. К., 1985. 

19. Фромм Е. Мати чи бути? / пер. з англ. К.: Укр. письменник, 2010. 
20. Фройд З. Вступ до психоаналізу Лекції зі вступу до психоаналізу з новими 
висновками / пер. з нім. П. Таращук. К.: Основи, 1998. 
21. Шелєр М. Положення людини в космосі. Читанка з філософії: У 6 книгах. К.: Довіра, 
1993. Кн. 6: Зарубіжна філософія ХХ століття. С. 146-152. 
22. Bacon F. Novum Organum. https://oll.libertyfund.org/title/bacon-novum-organum 
23. Vernadsky W. THE BIOSPHERE AND THE NOOSPHERE. American Scientist 1945. V. 33 (1). 
P. 1-12. 
 

 
Частина 2 
Основна: 
1. Теоретична і практична філософія: навчальний посібник / В. О. Дем'янов, М. І. 
Бойченко, В. В. Приходько та ін. ; заг. ред. Л. О. Шашкової. – К.: ВПЦ «Київський 
університет», 2017. – 464 с.   
2. Аристотель. Метафізика.  Кн.1 (Розд.1-1V). Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2022. 
3. Гусєв В.І. Вступ до метафізики. К., 2002. 
4. Декарт Р. Метафізичні розмисли. К., 2004. 
5. Декарт Р. Міркування про метод. К., 2000. 
6. Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати, як 
наука / пер. з нім. В. Терлецького. Харків: Фоліо, 2018. 
7. Ляйбніц Г.В. Монадологія / пер. з фр. Павла Бартусяка під редакцією Олега Хоми. 
Sententiae, XXVIII. 2013. № 1, с. 151-177. 
8. Мондін Б. Онтологія і метафізика. Жовква, 2010. 
9. Платон. Діалоги /  Пер. з давньогр. Й. Кобiв, У. Головач,. Д. Коваль, Т. Лучук,. Ю. 
Мушак. К.: Основи, 1999. 
 
Додаткова: 
1. Гегель, Г. В. Ф. Основи філософії права, або природне право і державознавство /пер. з 
нім. Р. Осадчук, М. Кушнір. К.: Юніверс, 2000. 
2. Гільдебранд Д фон. M. Що таке філософія? / пер. з англ. Ю. Підлісний.  Львів: 
Колесо. 2008. 
3. Унамуно М. де. Життя Дон Кіхота і Санчо. Львів: Астролябія, 2017. 
4. Вrunnеr А. Der Stufenbau der Welt. Ontologische Untersuchungen über Person, Leben, 
Stoff.  Мünchen, 1950. 
5. Diemer А. Einführung іn dіе Ontologie.  Köln, 1963. 
6. Diemer А. Grundkurs der Philosophie.  Köln, 1960. 
7. Lotz, I. Die Identität von Geist und Sein.  Roma, 1972. 
8. Stegmüller, W. Das Universalien-Problem,  Darmstadt, 1978. 
9. Weissmar, B. Ontologie.  2-te Aufl.  Stuttgart.  1991. 
 

 
ІІІ семестр 

 

До частини «Соціальна філософія» 

Основна:  



1. Теоретична і практична філософія: навчальний посібник / В. О. Дем'янов, М. І. 

Бойченко, В. В. Приходько та ін. ; заг. ред. Л. О. Шашкової. – К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2017. – 464 с.  

2. Бойченко М. І. Соціальна філософія: Підручник. Київ: ВПЦ «Київський 

університет», 2020. 624 с. 

3. Губерський Л., В.Андрущенко, М.Михальченко Соціальна філософія. Історія, 

теорія, методологія. Підручник для вищих навчальних закладів. Вид. 3-є, випр. та 

доп. Київ: Генеза, 2006. 656 с. 

4. Шюц А, Лукман Т. Структури життєсвіту. / пер. з нім. і післям. В. Кебуладзе. 

Харків: Фоліо, 2018. 539 с. 

5. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / пер. з нім. Київ: 

Основи, 1998. 534 с. 

6. Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя: Тотемна система в Австралії / 

пер. з фр. Г. Філіпчука та З. Борисюк. Київ: Юніверс, 2002. 423 с. 

7. Зимель Г. Філософія грошей. / пер. з нім. І. Андрущенка і В. Терлецького. Харків: 

Фоліо, 2019. 672 с. 
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