


  



ВСТУП 

Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань щодо осмислення «ситуації 
нашого часу», спираючись на концепти, які використовує і розробляє для цього М. 
Гайдегер. Результат роботи очікується подвійний: з одного боку, отримуємо уявлення 
про М. Гайдегера як філософа сучасності, з іншого, створюємо концептуальну модель 
основних викликів, що обумовлюють сучасний стан світу. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати концептуальні знання 

з теоретичної і практичної філософії, 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 і культури.  

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; полемізувати стосовно актуальних  філософських проблем з точки зору 
їх практичної значливості; давати оцінку стану і тенденціям розвитку сучасної 
культури, орієнтуватися в її новітніх практиках.  

3. Володіти елементарними навичками 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. 

Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Діагноз нашого часу» належить до 

переліку обов’язкових  дисциплін. Провідною ідеєю запропонованого курсу є створення 

філософсько-концептуального образу сьогодення, а також опанування теоретичною 

стратегією осмислення сучасності. У якості такої стратегії діагноз нашого часу спирається 

на теоретико-концептуальні засади філософії М.Гайдегера.  

Навчальний курс спрямований на організацію прикладного філософсько-
наукового аналізу в багатовимірної дійсності з метою отримати змістову цілісну систему 
смислових координат для розуміння різноманітних явищ та процесів сучасного світу. 
Для цього на заняттях передбачається обговорення ключових історіософем Мартіна 
Гайдегера та співставлення їх евристичного потенціалу з іншими теоретичними 
версіями сучасності для побудови системної концептуальної моделі сьогодення, а також 
опанування методики осмислення визначальних підвалин організації та існування 
людського світу. 

Завдання (навчальні цілі) – надати студентам компетентності, що дозволять структурувати 

різноманіття сучасних явищ та процесів, виокремити серед них визначальні та відправляючись 

від них вибудовувати концептуальні моделі світоустрою. 

Дисципліна спрямована на формування таких програмних компетентностей: 
ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК 3.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ФК 2.Здатність формулювати та аргументувати актуальні філософські ідеї, доказово й 
обґрунтовано викладати результати дослідження.  
ФК 3. Здатність обирати і застосовувати найбільш ефективну методологічну стратегію 
дослідження.  



ФК 4.Здатність критично працювати з філософськими текстами, застосовувати  різні 
методи аналізу та інтерпретації. 
ФК 5. Здатність здійснювати аналіз, оцінку і прогнозування соціальних, політичних, 
економічних та культурних процесів із застосуванням фахових знань.  

 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
Результат навчання 

1) знати; 2) вміти; 3) 

комунікація;  

4) автономність і 

відповідальність) 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

Відсоток у 

підсумков

ій оцінці з 

дисциплін

и К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

Специфіку філософської і наукової 

методології. 

Лекції, 

семінари, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

підсумкова контрольна 

робота  

20 

1

1.2 

Роль критичного мислення в 

формуванні індивідуальної  

програми дослідження і в процесі її 

виконання. 

Лекції, 

семінари, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

підсумкова контрольна 

робота 

10 

1

1.3 

Особливості різних 

методологічних підходів в науці і 

філософії. 

Лекції, 

семінари, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

підсумкова контрольна 

робота 

10 

 Вміти:    

2

2.1 

Пояснювати роль теоретичного 

моделювання у філософському 

дослідженні 

Семінари, 

самостійна робота 

Наукове есе, усна 

доповідь  

10 

2

2.2 

Пояснювати і обґрунтовувати 

варіативність методологічних 

підходів до аналізу теми  

Семінари, 

самостійна робота 

Наукове есе, усна 

доповідь  

10 

1

2.3 

Здійснювати поняттєво-

категоріальний опис 

досліджуваного об’єкту, 

спираючись на знання 

різноманітних теоретичних 

контекстів. 

Семінари, 

самостійна робота 

Наукове есе, усна 

доповідь, підсумкова 

контрольна робота 

10 

1

2.4 

Визначати форми фіксації 

результатів дослідження і критичні 

способи їх оцінювання. 

Семінари, 

самостійна робота  

Наукове есе, усна 

доповідь  

10 

 Комунікація:    

3

3.1 

Демонструвати здатність до вільної 

комунікації мовою навчання та 

використовувати знання іноземних 

мов для аналізу новітньої 

філософської і наукової літератури. 

Семінари, 

самостійна робота 

Усна доповідь  5 

3

3.2 

Брати участь у фахових дискусіях в 

процесі аудиторної роботи 

Семінари, 

самостійна робота  

Усна доповідь, дискусії  5 



 Автономність і відпові-
дальність: 

   

4

4.1 

Критично опрацьовувати 

літературу для аналізу 

філософського концепту, вільно 

володіти методами обробки, 

аналізу та синтезу наукової 

інформації 

Самостійна 

робота 

Наукове есе, усна 

доповідь  

5 

4

4.2 

Вирішувати самостійно комплексні 

завдання, пов’язанні із обраною 

темою, порівнювати їх  їх 

результатами проведених 

міждисциплінарних досліджень на 

основі обраної методологічної 

позиції. 

Семінари, 

самостійна робота 

Наукове есе 5 

 
  6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

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

+  + +  +   +  

ПРН 3. Використовувати методологію та пізнавальні 
засоби, що властиві філософії та її застосуванням.  + +   +  +  +  

ПРН 5. Розуміти зв’язки філософії з іншими напрямами 
філософського дискурсу та іншими інтелектуальними й 
гуманітарними практиками. 

+ +  + +   + +  

ПРН 8. Аналізувати, оцінювати і прогнозувати соціальні, 
політичні, економічні та культурні процеси із 
застосуванням фахових знань та спеціалізованих навичок 
розв’язання складних задач філософії.  

+ + +  +  + +  + 

 

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 – 1.3), що складає 40% від загальної оцінки та 
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); 
(комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), 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, 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 – 21 / 35 балів 



2. Самостійна робота (наукове есе): РН –  2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2  - 27 / 45 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) та за самостійні роботи (аналітичний звіт, презентація прикладного 
дослідження). 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, 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 
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 

 
 

7.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 балів Max – 80 балів 

Аудиторна робота: усна 

доповідь на семінарі, 

доповнення, участь в 

дискусіях 

До тем дисципліни 

протягом семестру, 

згідно з графіком 

навчальних занять. У 

разі відсутності студента 

на занятті, теми 

необхідно відпрацювати 

в письмовому вигляді 

«3» х 7 = 21 «5» х 7 = 35 



Самостійна робота: наукове 

есе 

 (Додаток самостійної 

роботи студента)  

«27» х 1 = 27 «45» х 1 = 45 

Підсумкова контрольна 

робота 

 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 

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 (наукове есе): 

45-35 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; 

34-25 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;  

24-15 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; 

14-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань, демонструє не 

самостійність у виконані завдань, має суттєві помилки в роботі.  

3.  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. 

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 
 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійн
а робота 

1 
Як осягнути сучасність? Проблема 
методології 

2 - - 

2 Час картини світу 2 2 10 
3 Феномен техніки 2 2 10 
4 Нігілізм як ´дух сучасності´ 2 2 10 

5 
Відсутність мислення як властивість 
сучасності 

2 2 10 

6 Суб’єкт як головний дієвець сучасності 2 2 10 
7 Інтегрований образ нашого часу  2 2 10 
8 Підсумкова контрольна робота - 2 10 

9 
Індивідуальна самостійна робота: наукове 
есе - - 20 

 ВСЬОГО 14 14 90 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекції   – 14 год. 
Семінари   – 14 год. 
Самостійна робота -  62 год. 
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