




ВСТУП 

1. Мета дисципліни «Теоретична філософія: класика і сучасні тренди» – забезпечити 
студентів знаннями про історію теоретичної філософії, її парадигми, принципи та основні 
ідеї, а також про відмінності та зв’язки між різними теоріями цієї філософії. Основна увага 
приділятиметься вивченню обґрунтування теоретичної філософії та відмінності її від 
практичної філософії. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати концептуальні основи 
теоретичної і практичної філософії, які дають розуміння сутності філософії, її функцій та ролі 
в історії культури; мають знати специфіку філософських проблем, особливості взаємин 
філософії з наукою, релігією, мистецтвом як формами духовного життя людства, особливості 
та проблематики сучасних філософських концепцій та варіантів розв’язання філософських 
проблем, типи наукової раціональності, а також знати онтологічні, гносеологічні, 
аксіологічні, антропологічні, феноменологічні поняття. 
2. Уміти збирати та інтерпретувати наукову інформацію, аналізувати літературу з 
теоретичної та практичної філософії, ставити завдання філософських досліджень і 
застосовувати теоретичні підходи й основні методи, полемізувати щодо ключових 
філософських проблем. 
3. Володіти елементарними навичками розв’язування завдань і практичних проблем у 
навчанні; опрацьовувати масиви літератури з теоретичної і практичної філософії; 
аналітично обґрунтовувати цілі та напрямки досліджень із філософії; здійснювати різні види 
дослідницької роботи (анотації, реферати, бібліографії) щодо тематики теоретичної і 
практичної філософії; належним чином представляти результати проведених досліджень. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Теоретична філософія: класика і сучасні 
тренди» належить до переліку обов’язкових  дисциплін та викладається у VII семестрі. Курс 
«Теоретична філософія: класика і сучасні тренди» складається з двох основних частин 
Частина перша присвячена аналізу історичних трансформацій теоретичної філософії. 
Частина друга присвячена аналізу фундаментальних завдань соціальної етики. 
 
Частина перша.  
Тема 1. Вступ. Предмет філософії 
Що таке філософія? Предмет філософії. Відмінність філософії від теології та релігійної віри. 
Відмінність філософії від ідеології та пропаґанди. Стосунок філософії до природничих наук. 
Стосунок філософії до гуманітарних наук.  
Тема 2. Вступ. Предмет теоретичної філософії 
Предмет теоретичної філософії. Філософські поняття теоретичного й практичного знання, 
питання зв’язку цих різновидів знання. Відмінність буття від сукупної реальності. Буття як 
єдність об’єктивності (природний світ), суб’єктивності (психічна реальність) та соціальності 
(інтерсуб’єктивна, комунікативна реальність). Філософія як раціональна думка й 
рефлексійне ставлення до світогляду. Філософія і самоздійснення особистості. 
Тема 3. Місце філософської теорії у європейському житті 
Початок людського способу буття. Поведінковий автоматизм і символічний перерозподіл 
благ. Праця і тваринний інтелект. Мова і сім’я – головні риси людського способу буття.  
Сократ і Христос як образи засновників гуманної солідарності. Особистість як заданість і 
можливість, а не даність. Теорія цінностей і поняття людської гідності. Філософська теорія 
сенсу життя. Зв’язок філософської теорії з європейським способом життя. Феномен 
університету. 
Тема 4. Стародавній поділ на теоретичну і практичну філософію 



Три парадигми в історії філософії: об’єктивізм Античності, суб’єктивізм Нового часу, 
інтерсуб’єктивізм сучасності. Давньогрецький логос та істина. Філософські школи 
Античності, їхні погляди на різновиди раціональності. 
Ставлення Платона й Аристотеля до теоретичного й практичного знання. Теорія моральної 
норми й відповідна поведінка. Поняття телеології. Античні киніки й цинізм. Аврелій 
Авґустин: стосунок віри й знання. Ансельм Кентерберійський: онтологічний доказ буття 
Бога. Номіналізм, концептуалізм і реалізм як теоретичні підстави практичної філософії 
Середньовіччя. 
Тема 5. Модерний поділ на теоретичну і практичну філософію 
Основні зміни у світогляді та філософії, що відбулися за модерної доби. Загальна 
характеристика головних напрямів філософії Нового часу в стосунку до їхнього розуміння 
поділу на теоретичну й практичну філософію. Новочасні концепції різновидів раціональності 
та філософської теорії.  
Головні риси наукової свідомості. Сучасний науковий етос. Філософські поняття цивілізації 
та ґлобалізації. Що таке постсередньовіччя і постмодерн? Центральні теми й особливості 
сучасної теоретичної філософії в Україні. 
Тема 6. Онтологічні теорії 
Онтологія і метафізика. Модерні проекти неметафізичної онтології. Буття та ідентичність. 
Об’єктивне буття й особистісна ідентичність. Суб’єктивне буття й досвід. Інтерсуб’єктивне 
буття й розум. Онтологія та діалектика. Метафізичний зміст спекулятивної діалектики Ґ.В.Ф. 
Геґеля. Постметафізична діалектика. Онтологія та сучасна еволюційна теорія. 
Тема 7. Сучасні теми теоретичної філософії 
Питання граничного обґрунтування знання. Досвід, логічна необхідність і очевидність. 
Психофізична проблема. Прагматизм. Стосунок теоретичної філософії та соціальної 
філософії.  
Тема 7. Сучасні теми теоретичної філософії (продовження) 
Мова як предмет філософської теорії. Стосунок експресивної та інтелектуальної функцій 
мови. Мовна організація життєсвіту. Національна мова й національний світ. Мовне 
конституювання особистості, наративна ідентичність (за П. Рікером і Р. Рорті). Г.-Ґ. Ґадамер 
про структуру мови. Парадигмальність поетичного слова. Невіддільність думки від 
мовлення. Феномен перекладу. 
Тема 8. Перехід від теоретичної філософії до герменевтичної філософії 
Теоретичні засади феноменології Ф. Брентано і Е. Гусерля. Розбіжність підходів 
спекулятивної філософії та феноменології до предмета філософії. Проекти філософської 
герменевтики Ф. Шляєрмахера й В. Дильтая. Дильтаєве розуміння стосунку гуманітарних і 
природничих наук. Засади філософії життя В. Дильтая. Розбіжності в підходах Е. Гусерля і В. 
Дильтая до проблеми значення. Основні засади філософської герменевтики Г.-Ґ. Ґадамера. 
Поняття теорії та практики у філософський герменевтиці. 
 
Частина друга.  
Тема 1. Історичні джерела і теоретичні принципи соціальної етики 
Соціальна етика як складова соціальної філософії та етики. Соціальна етика як теоретична і 
практична філософія.  Основні теоретичні принципи соціальної етики. Методологічна 
настанова соціальної етики: основні версії. Формування термінологічного апарату соціальної 
етики: історичні обставини і теоретичні запити 
Тема 2. Особисті і соціальні чесноти 
Антична теорія чеснот: Сократ, Платон, Аристотель. А.Макінтайр «Після чесноти»: еволюція 
теорії чеснот. Соціальні чесноти: довіра, справедливість, гідність. Н.Луман, Е.Гіденс, У.Бек, 
Ф.Фукуяма щодо довіри як соціальної чесноти. Основні теорії справедливості. Концепція 
гідності: А.Августин, Г.Гегель, Ч.Тейлор, К.-М.Маєр-Абіх.  



Тема 3. Деонтологія vs консеквенціалізм у соціальній етиці 
Філософська деонтологія. Деонтологія і етика: специфіка теоретично-регіонального 
визначення. Медична деонтологія. Юридична деонтологія. Екологічна деонтологія. Етика 
обов’язку і етика переконання. Етика утилітаризму і консеквенціалізм. 
Тема 4. Соціальні та моральні цінності  
Винайдення цінностей: Г.Лотце. Основні концепції цінностей: Ф.Ніцше, М.Шелер, В.Джемс, 
Н.Гартман, М.Гайдегер. Критика теорії цінностей з позицій децизіоністської теорії норм 
К.Шміта. М.Вебер та Ю.Габермас про норми і цінності. Еволюція теорії цінностей: Г.Йоас. 
Нормативізм і концепція контрфактичних суджень. 
Тема 5. Соціальні та моральні норми 
Нормативність соціального життя. Процеси самоорганізації в природі як передумова появи 
норм. Еволюція і механізми природного добору: види у природі як прототип нормативності. 
Соціальні норми в природі і людському суспільстві. 
Соціальні норми та соціальні системи. Конвенціоналізм. Суспільний договір і конструювання 
соціальних норм. Граничне обґрунтування моральних норм. 
Емоційні підстави утворення нормативності: від колективних екстатичних станів до 
ціннісних систем. Логічні засади нормативності. Соціальний контроль і дизайн 
нормативності суспільства. Медицина, право, мистецтво як джерела нормативності. 
Тема  6. Соціально-етичні теорії і моральні практики 
Поняття соціальних практик. Унормування практик. Інституалізація. 
Моральні практики і моральні принципи. Моральні практики і етичні теорії. Вибір 
оптимального морального рішення. 
Моральні звичаї і громадська думка. Моральні авторитети: чи можливе наслідування у сфері 
моралі? 
Банальність зла. Теорії мінімальної моралі. Моральний релятивізм. Системи моральної 
релевантності. 
Тема 7. Прикладна етика і інституалізація моралі 
Теоретична і прикладна етика. Соціальна етика як теорія і методологія практичних змін: 
основні версії. Комунікативна філософія як методологія формування соціально-етичних 
настанов. Теорія соціальних систем щодо функціональних завдань етики та специфіки етики 
як соціально-системного засобу забезпечення комунікації. Основні інститути моралі: 
традиційні, модерні та постмодерні. Етичні кодекси та етичні комісії. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам докладні знання про важливі поняття, 
методологічні засади (принципи і методи) теоретичної філософії, головні її парадигми; 
особливості концептуально-методологічних підходів до проблем цієї філософії. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 7. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
ЗК 8. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК 11. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 
ЗК 13. Здатність реалізувати свої права та 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 1. Усвідомлення сенсу філософії, її дисциплінарного розмаїття та місця в системі 
культури. 



ФК 2. Здатність виокремлювати специфіку філософського знання та змістові відмінності 
філософії від інших форм мислення. 
ФК 4. Усвідомлення особливостей і місця вітчизняної інтелектуально-філософської традиції 
у світовій 
ФК 5. Здатність аналізувати сучасні філософські проблеми та вчення 
ФК 8. Здатність оперувати філософською термінологією для розв’язання професійних 
завдань 
ФК 13. Здатність брати участь у наукових та прикладних дослідженнях у галузі філософії 

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 
підсумков
ій оцінці з 
дисциплін
и 

К
Код 

Результат навчання 

 Знати:    
1

1.1 
предмет, методи, основи 
теоретичної філософії 

лекція, 
самостійна 
робота 

письмова контрольна 
робота, залік 

5 

1
1.2 

основну проблематику 
теоретичної філософії та 
критично осмислювати її 

семінари, 
самостійна 
робота 

усна доповідь, 
доповнення та участь у 
дискусії, написання 
філософського есе, залік 

5 

1
1.3 

принципи теоретичної філософії лекція, 
самостійна 
робота 

письмова контрольна 
робота, залік 

5 

1
1.4 

сучасні підходи до розуміння 
принципів теоретичної філософії 

лекція, 
самостійна 
робота 

конспект першоджерел, 
залік 

6 

1
1.5 

новітні типології сучасних теорій 
теоретичної філософії 

семінар, 
самостійна 
робота 

усна доповідь, 
доповнення та участь у 
дискусії, написання 
філософського есе, 
письмова контрольна 
робота, залік 

5 

1
1.6 

особливості концепцій 
теоретичної філософії, зокрема  
феноменологічного спрямування 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді,  
доповнення та участь у 
дискусії, написання 
філософського есе, залік 

14 

 Вміти:    
2

2.1 
демонструвати знання 
спеціалізованої літератури з 
теоретичної філософії 

семіна
ри,самостійн
а робота 

усні доповіді, 
доповнення та участь у 
дискусії, написання 
філософського есе, залік 

5 

2
2.2 

пояснювати особливості та умови 
історичних трансформацій 
теоретичної філософії 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 
доповнення та участь у 
дискусії, написання 
філософського есе, 

10 



конспект першоджерел, 
залік 

2
2.3 

пояснювати варіативність 
сучасних понять і принципів 
теоретичної філософії 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 
доповнення та участь у 
дискусії, написання 
філософського есе, 
письмова контрольна 
робота 

10 

1
2.4 

здійснювати дослідження 
літератури з теоретичної 
філософії, спираючись на 
рекомендації викладача та 
уникаючи простого 
переповідання її змісту 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 
доповнення та участь у 
дискусії 

5 

1
2.5 

здійснювати докладне 
дослідження трьох і більшої 
кількості літературних джерел 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, дискусії, 
написання 
філософського есе 

5 

2
2.6 

здійснювати експертну оцінку 
теоретичних висловлень на теми 
теоретичної філософії 

семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, дискусії, 
написання 
філософського есе 

5 

 комунікація:    
3

3.1 
використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-ресурсів, 
читання новітньої філософської 
літератури в підготовці до 
семінарських занять та написання 
самостійних робіт 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 
доповнення та участь у 
дискусії 

3 

3
3.2 

презентувати результати 
проведених досліджень і 
здійсненої самостійної роботи у 
вигляді доповідей, повідомлень, 
есе, презентацій, конспектів 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 
доповнення та участь у 
дискусії 

3 

2
3.3 

полемізувати щодо питань 
теоретичної філософії в умовах 
семінарських занять на основі 
володіння категоріально-
поняттєвим апаратом цієї 
філософії 

семінари доповнення та участь у 
дискусії 

3 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4
4.1 

самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу з 
теоретичної філософії, вільно 
володіти методами обробки, 
аналізу та синтезу наукової 
інформації 

самостійна 
робота 

усні доповіді, 
доповнення та участь у 
дискусії, написання 
філософського есе 

2 

4
4.2 

вирішувати самостійно 
комплексні завдання, пов’язанні з 

семінари, 
самостійна 

усні доповіді, 
доповнення та участь у 

5 



тематикою теоретичної філософії; робота дискусії, написання 
філософського есе 

4
4.3 

нести відповідальність за 
політико-ідеологічну 
незаангажованість висловлень і 
пояснень особливостей своїх 
теоретичних підходів. 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
доповнення та участь у 
дискусії, написання 
філософського есе, залік 

4 

 
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

 

4
.1

 
4

.2
 

4
.3

 

ПРН 2. Розуміти розмаїття та специфіку 
філософських дисциплін, знати філософську 
термінологію  

+ + 
 

+ 
 

+ 

 

+ 
 

 
 +  

 
+ + + + 

 
+ 

 
+ + 

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 

  +  
 

+  + + + + 
 

+ 

 
+  

 
  

 
 

ПРН 17. Мати навички участі в наукових та 

прикладних дослідженнях у галузі філософії. 
+

+ 
  

+
+ 

  
+

+ 
+

+ 
+

+ 
+

+ 
     

+
+ 

  

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1 Форми оцінювання студентів 

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 3.1-3.3); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи: 
1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 

2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 –24 / 40 балів 

2. Самостійна робота (конспект текстів): РН 1.3, 2.1  – 6 / 12 балів (Част. 1) і 2 / 4 (Част. 

2) 

3. Самостійна робота (письмова робота – Част. 1): РН 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 6 

/ 8 балів 

4. Самостійна робота (написання філософського есе – Част. 2): РН 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 



3.2, 4.1, 4.2 – 12 / 16 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 (робота з текстами, дослідження цінностей, написання 
тексту рекомендацій). 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, 1.4, 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 
ПКР (підсумкова контрольна 

робота)  
Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 48 12 60 
Максимум 80 20 100 
 

7.2 Організація оцінювання (дивись Додаток1 або 2):  

b – це кількість балів за виконаний вид роботи; n – це кількість разів для виконання 

(значення b та n залежать від конкретного розподілу годин кредитів на даний курс); ∑ 

- це сума балів за вид роботи. 

 

Частина 1 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min – 24 бали Max – 40 балів 

«b» х n = ∑ «b» х n = ∑ 

Лекція Експрес-опитування у першій частині 

семестру 

«1» х 4 = 4 «2» х 4 = 8 

Семінар Усна відповідь** протягом першої 

половини семестру. 

«1» х 4 = 4 «2» х 4 = 8 

Доповнення протягом першої 

половини семестру. 

«1» х 4 = 4 «1» х 4 = 4 



Конспекти 

першоджерел 

1.  Блюменберг Г. Антропологічний 

підхід до сучасного значення риторики 

/ Пер. з нім. С. Кошарного // Після 

філософії: кінець чи трансформація? – 

К., 2000. – С. 375-402.  

2.  Гільдебранд Дітріх фон. Що таке 

філософія? – Львів, 2008. – С. 21-76. 

3. Ґадамер Г.-Ґ. Риторика і 

герменевтика // Ґадамер Г.-Ґ. Істина і 

метод. Герменевтика ІІ / Пер. з нім. М. 

Кушніра. – Т. 2. – К., 2000. – С. 248-261. 

«1» х 6 = 6 «2» х 6 = 12 

Письмова робота Термін виконання – до 29 жовтня. 6 1 6 8 1 8 

Всього за першу 

частину семестру 

   24   40 

2 частина 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min b – 24 бали Max b – 40 балів 

b ×n ∑ b ×n ∑ 

Семінар Усна відповідь** протягом другої 

половини семестру. 

2,5 4 10 4 4 16 

Доповнення та участь у дискусії 

протягом другої половини 

семестру. 

0,5 4 2 1 4 4 

Конспекти 

першоджерел 

1. Макінтайр Е. Після чесноти: 

дослідження з теорії моралі: Пер. з 

англ. / Е. Макінтайр. К. : Дух і 

літера, 2002. 438 с. (Розділ 8) 

2. Рікер П. Сам як інший. / пер. 

з фр. В. Андрушка. К.: Дух і літера, 

2002. С. 109-137 (Четверте 

дослідження «Від дії до її 

провідника») 

3. Йонас Г. Принцип 

відповідальності. У пошуках етики 

для технологічної цивілізації /Пер. 

з нім. А.Єрмоленка. К.: Лібра, 2004. 

С. 47-82. (Розділ 2 «Питання про 

принципи та методи») 

4. Бауман З., Донскіс Л. 

Моральна сліпота: втрата 

чутливості у плинній сучасності / 

пер. з англ. О. Буценка. Київ: Дух і 

Літера, 2014. (Розділ 3 «Між 

1 2 2 2 2 4 



страхом і байдужістю: втрата 

чутливості») 

Самостійна 

робота 

Написання філософського есе  

з переліку тем**: 
1) Одна з класичних чеснот; 
2) Одна з соціальних чеснот; 

3) Драматичний досвід 
виникнення цінностей; 
4) Етична експертиза; 
5) Біологічні та соціальні підстави 
виникнення суспільних норм 
** можливі й інші теми 
Друга половина семестру 

3 4 12 4 4 16 

Всього за другу 

частину семестру 

   24   40 

 Семестрова 

робота 

Протягом семестру.   48   80 

Залік/Підсумкова 

контрольна 

робота 

 12 1 12 20 1 20 

*  Максимальна кількість експрес-опитувань. 

** У разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання 

відпрацьовуються у письмовій формі.  

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота 

Експрес-опитування: 

2 бали – відповідь змістовна, розкриває тему.  

1 бал – відповідь недостатньо змістовна, недостатньо розкриває тему. 

Усна відповідь:  

3 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. 

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. Допускаються 

несуттєві неточності. 

1 бал – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності. 

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

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

відповіді. 

Доповнення / участь у дискусії:  



1 бал – доповнення змістовне.  

2. Конспект першоджерел: 

2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями. 

1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень. 

3. Письмова робота: 

8 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 

проведеного дослідження / письмової роботи. 

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, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової роботи.  

Допускаються несуттєві неточності.  

6 балів – у 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. 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 

 
Частина перша «Історичні трансформації теоретичної філософії» 

№ 
п/п 

Назва лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійн
а робота 

1. Вступ. Предмет філософії 2 1 5 

2. Вступ. Предмет теоретичної філософії 2 1 5 

3. Місце філософської теорії у європейському 
житті 

2 2 5 

4. Стародавній поділ на теоретичну і 
практичну філософію 

2 2 5 

5. Модерний поділ на теоретичну і практичну 
філософію 

1 1 5 

6. Онтологічні теорії 1 1 5 
7. Сучасні теми теоретичної філософії 2 2 5 
8. Сучасні теми теоретичної філософії 

(продовження) 
2 2 5 

9. Перехід від теоретичної філософії до 
герменевтичної філософії 

1 2 6 

Всього 15 14 46 

 
Частина друга «Соціальна етика» 

№ 
п/п 

Назва лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійн
а робота 

1. Історичні джерела і теоретичні принципи 
соціальної етики 

2 2 7 

2. Особисті і соціальні чесноти 3 2 7 

3. Деонтологія vs консеквенціалізм у 
соціальній етиці 

2 2 7 

4. Соціальні і моральні цінності  2 2 7 

5. Соціальні і моральні норми 2 2 7 

6. Соціально-етичні теорії і моральні практики 2 2 5 
7. Прикладна етика і інституалізація моралі 2 1 6 
8. Підсумкова контрольна робота  1  
Всього 15 14 46 

Загальний обсяг 150  год., зокрема: 
Лекцій   – 30 год. 
Семінари   – 28 год. 
Самостійна робота – 92 год. 
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