




 

 

ВСТУП 

1. Мета дисципліни – курс має на меті окреслити сучасну соціокультурну ситуацію у світі, 

продемонструвавши, на теоретичному й практичному філософських рівнях, наскільки нові 

медіа здатні впливати на координації масових спільностей через мережі (а також, яким чином ці 

мобільні спільності сприяють гнучкості мереж). Такий контекст дає можливість поглянути на 

масові спільності та їх актуальність під „не-класичним” кутом зору (крізь мезо-рівень 

соціального), що обов’язково стане у пригоді студентам у їх майбутніх наукових дослідженнях 

з практичної філософії. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

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

теоретичну і практичну філософію; про специфіку філософських проблем у їхньому 

стосунку до культури, історії й суспільного життя; про засади критичного осмислення 

соціально-філософських концепцій з метою їх використання у дослідженні 

проблематики спецкурсу; 

2. Вміти здійснювати аналітичну роботу; збирати та інтерпретувати наявну інформацію, 

обробляючи основну літературу з практичної та теоретичної філософії, ставити 

загальні цілі і основні завдання філософських досліджень; оперувати основними 

складовими теоретичної і практичної філософії у повсякденному житті і загальній 

соціальній практиці; полемізувати стосовно ключових соціально-філософських 

проблем, пов’язаних із сучасними інтерпретаціями феномену мас; 

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

процесі навчання; дебатувати; опрацьовувати літературу з теоретичної та практичної 

філософії; обґрунтовувати цілі та напрямки досліджень у сучасній філософії, зокрема 

аналізувати проблематику філософії історії й соціальної філософії. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна “Масові спільності: актуальні контексти” 

належить до переліку дисциплін вільного вибору студентів та викладається у 8 семестрі 

бакалаврату. Актуальність курсу обумовлена, насамперед, особливостями ситуації, яка склалася 

навколо концептуалізації феномену масових спільностей та „масового (як такого)” в сучасній 

соціальній філософії та філософії історії: а саме, необхідністю привнести ясність до теоретико-

методологічних запитів щодо сутності та функцій концептів „масової людини”, „масової 

свідомості”, „масового суспільства”, „масової комунікації”, „масового споживання” та 

концептів „мас” новітнього типу (наприклад: гіпотетична глобально-локальна спільність – 

“Multitude”, миттєві та розумні (кмітливі) юрби – “Flash Mobs”, “Smart Mobs”). В межах курсу  

будуть розглянуті методологічні стратегії, концептуальний апарат та відповідні понятійні 

засоби, які б дозволяли критично переглянути основні положення постіндустріальних парадигм 

70-х–90-х років ХХ століття, та виявити їх потенціал для аналізу сучасних концептів масових 

спільностей. Безумовно,  ми повсякчас будемо звертатися до найбільш актуальних практик, що 

розігруються масовими спільностями in real-time (на момент викладання курсу). 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам можливості знати про основні напрямки 

соціально-філософської концептуалізації феномену масових спільностей, як медіального 

модусу соціальної дійсності, та їх евристичні перспективи й сучасні практичні контексти. 

 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 7. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 11. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК 13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 



 

 

ЗК 14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку 

та ведення здорового способу життя. 

ФК 3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про розвиток основних 

філософських ідей, учень та напрямків. 

ФК 8. Здатність оперувати філософською термінологією для розв’язання професійних завдань. 

ФК 10. Здатність аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та 

загальнонаукової проблематики. 

ФК 12. Здатність дотримуватися в професійній діяльності норм інтелектуальної доброчесності. 

ФК 14. Здатність брати участь в інтелектуальних дискусіях на засадах діалогу, відкритості й 

толерантності. 

5. Результати навчання:  

У 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 

вивчення феномену спільностей; 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

Підсумкова робота в 

письмовій формі (есе); 

усна доповідь, 

доповнення та участь в 

дискусіях; конспект 

першоджерел 

10 

1

1.2 

принципи утворення й існування 

класичних масових спільностей; 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

Підсумкова робота в 

письмовій формі (есе); 

усна доповідь, 

доповнення та участь в 

дискусіях; конспект 

першоджерел 

5 

1

1.3 

новітні типології сучасних масових 

спільностей у мережі та поза нею; 

 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

Підсумкова робота в 

письмовій формі (есе); 

усна доповідь, 

доповнення та участь в 

дискусіях; конспект 

першоджерел 

10 

 Вміти:    

2

2.1 

демонструвати знання 

спеціалізованої літератури щодо 

масових спільностей;  

 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

Підсумкова робота в 

письмовій формі (есе); 

усна доповідь, 

доповнення та участь в 

дискусіях; конспект 

першоджерел 

5 

2

2.2 

пояснювати варіативність сучасних Лекції, 

семінари, 

Підсумкова робота в 

письмовій формі (есе); 

5 



 

 

масових спільностей; 

 

самостійна 

робота 

усна доповідь, 

доповнення та участь в 

дискусіях; конспект 

першоджерел 

2

2.3 

здійснювати дослідження масових 

спільностей, спираючись на сучасні 

методології та уникаючи 

односторонніх уявлень; 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

Підсумкова робота в 

письмовій формі (есе); 

усна доповідь, 

доповнення та участь в 

дискусіях; конспект 

першоджерел 

10 

 Комунікація:    

3

3.1 

демонструвати здатність до вільної 

фахової комунікації мовою 

навчання; 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

Підсумкова робота в 

письмовій формі (есе); 

усна доповідь, 

доповнення та участь в 

дискусіях; конспект 

першоджерел 

10 

3

3.2 
використовувати знання іноземних 

мов для аналізу інформаційних веб-

ресурсів, читання новітньої 

наукової літератури в підготовці до 

занять та написання самостійних 

робіт; 

Лекції, 

семінари,  

cамостійна 

робота 

Підсумкова робота в 

письмовій формі (есе); 

усна доповідь, 

доповнення та участь в 

дискусіях; конспект 

першоджерел 

5 

3

3.3 

презентувати результати 

проведених досліджень та 

здійсненої самостійної роботи у 

вигляді доповідей, повідомлень, есе, 

презентацій, конспектів; 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

Підсумкова робота в 

письмовій формі (есе); 

усна доповідь, 

доповнення та участь в 

дискусіях 

10 

2

3.4 

вести полеміку стосовно питань 

щодо масових спільностей в умовах 

інформаційного суспільства на 

основі засвоєного категоріально-

поняттєвого апарату; 

Лекції, 

семінари 

Усна доповідь, 

доповнення та участь в 

дискусіях 

10 

 Автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

виконувати комплексні завдання та 

професійні обов’язки дослідника в 

галузі практичної та теоретичної 

філософії; 

Самостійна 

робота 

Підсумкова робота в 

письмовій формі (есе); 

усна доповідь, 

доповнення та участь в 

дискусіях;  конспект 

першоджерел 

10 

4

4.2 

брати участь у роботі фахових 

аналітичних груп, вирішуючи 

типові і нестандартні задачі із всією 

повнотою відповідальності. 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

доповнення та участь в 

дискусіях 

10 

 

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

 

3
.3

 

3
.4

 

4
.1

 

4
.2

 

ПРН 1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі 

культури. 
 

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
 

+

+ 

+

+ 
+ 

+

+ 

 
+

+ 

+

+ 

ПРН 3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та 

вітчизняної філософії. 
+ 

+

+ 
 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
  

+

+ 

 +

+ 

ПРН 5. Спілкуватися з професійних питань державною та 

іноземною мовами усно й письмово, використовувати їх 

для організації ефективної міжкультурної комунікації. 
  

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
   

 

+ 

  

+ 

ПРН 7. Розуміти сучасну наукову картину світу, її основні 

проблеми та суперечності. 
+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
 

+

+ 

+

+ 

   

+ 

ПРН 10. Мати навички реферування, систематизованого 

огляду та порівняльного аналізу філософської та 

загальнонаукової літератури. 
   

+

+ 

+

+ 

+

+ 
   

 +

+ 

+

+ 

 

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 25% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки 

– результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація 3.1-3.4); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.2), що складає 75% загальної оцінки. 

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях: РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.2 – 16/30 балів 

2.   Конспекти першоджерел: РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.1 – 20 /30 балів. 

      3.   Індивідуальна самостійна робота: 

Написання есе за темою на вибір (відповідної до теми 1): РН 1.1, 1.2, 1.3, 3.3, 4.1, 4.2  

– 12/20 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, перегляд і обговорення  

тематичних фільмів, участь в дискусіях на лекціях) та за самостійні роботи (робота з текстами і 

написання есе). 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 робота в письмовій формі (есе) -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 – 

12/20 балів 

 



 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу з урахуванням підсумкової письмової роботи (есе). Залік виставляється за 

результатами роботи студента 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  письмової 

роботи – есе (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 

 Семестрова кількість 

балів  

Підсумкова письмова робота 

(есе) 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min b – 48 

(балів) 

Max b – 80 

(балів) 

b ×n ∑ b ×n ∑ 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь в 

дискусії на лекції 

До теми 1 протягом 

семестру, згідно з графіком 

навчальних занять. У разі 

відсутності студента на 

занятті, тему необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

16 1 16 30 1 30 

Конспекти 

першоджерел 

Перелік текстів: 

1) Андерсен Б. Уявлені 

спільноти (Вступ) 

2) Тьоніс Ф. Спільнота та 

суспільство (книга 1: 1 

розділ) 

10 2 20 15 2 30 

Індивідуальна 

самостійна робота 

Написання есе за темою на 

вибір (відповідної до теми 1) 

12 1 12 20 1 20 

Підсумкова робота в 

письмовій формі 

(есе) 

Феномен мас: від витоків 

його розуміння до сучасних 

мобів (комплексна аналітика 

процесуальності) 

12 1 12 20 1 20 

Підсумкова оцінка 

з дисципліни 

   60   100 

 

Критерії оцінювання: 



 

 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь:  

30-17 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 

16-7 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. Допускаються несуттєві неточності 

6-3 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: 

8-6 балів – доповнення змістовне, конструктивно доповнює обговорення теми  

5-1 бал – доповнення змістовне  

2.   Конспекти першоджерел: 

15-11 балів – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними власними 

зауваженнями та поясненнями 

10-1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 

3. Індивідуальна самостійна робота: Написання есе за темою на вибір (до теми 1): 

20-13 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, розкриваючи зміст поставлених питань 

12-1 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 

4. Підсумкова робота в письмовій формі (есе): 

20-13 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, достовірність, незаангажованість підсумкової роботи 

12-8 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 роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

7-5 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 

4-1 бал - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, 

недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє 

несамостійність 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 

Тема 1.  Актуальність понять „спільність” і 

„маса”.  Типологічні конструкти масових 

спільностей: „натовп”, „публіка”, „соціальний 

характер”; „бунт мас”; „одновимірні люди”; 

„ера груп”; психоаналітичні концепції 

підсвідомого досвіду. Мегаконтексти масовості 

й нових ідентичностей в добу 

інформаціоналізму та глобалізму (реальна 

віртуальність „мас” –  Flash та Smart Mob-и)    

2 2 80 

2 
Конспекти першоджерел 

  15 

3 
Індивідуальна самостійна робота: 
написання есе за темою на вибір (відповідної 
до теми 1) 

  15 

4 Підсумкова робота в письмовій формі (есе)   6 

 ВСЬОГО 2 2 116 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій      – 2 год. 

Семінари      – 2 год. 

Самостійна робота    – 116 год. 
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