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ВСТУП
1. Мета дисципліни «Практична філософія» – забезпечення стійкої системи знань про
специфіку теоретичного застосування практичної філософії, а також про відмінності та
зв’язки між різними теоріями практичної філософії. Основна увага приділятиметься
сучасному застосуванню цих теорій.
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення цього курсу здобувачі мають знати основний зміст
теоретичної і практичної філософії, які дають розуміння сутності філософії, її функцій
та ролі в історії культури; специфіку філософських проблем, особливостей взаємин
філософії з наукою, релігією, мистецтвом як формами духовного життя людства;
критичне осмислення особливостей і проблематики сучасних філософських концепцій
та варіантів розв’язання філософських проблем; типи наукової раціональності;
онтологічні, гносеологічні, аксіологічні, антропологічні, феноменологічні поняття та
орієнтири, що зумовлюють процеси формування світогляду та дають уявлення про
головні принципи теоретичної і практичної діяльності людини.
2. Уміти здійснювати аналітично-дослідну роботу; збирати та інтерпретувати наукову
інформацію, обробляючи широкий масив літератури з практичної та теоретичної
філософії, ставити конкретні цілі й завдання філософських досліджень і реалізовувати
їх за допомогою обраних теоретичних підходів та методів; формувати філософську
експертну думку через аналіз конфліктних, типових чи особливих ситуацій; оперувати
різноманітними складовими теоретичної і практичної філософії у повсякденному житті
та загальній соціальній практиці; полемізувати стосовно ключових філософських
проблем, обираючи обґрунтоване рішення; розуміти суть онтологічних,
гносеологічних, антропологічних, соціальних, культурних, правових, політичних
висловлень; давати оцінку стану і тенденціям розвитку сучасної культури,
орієнтуватися в її новітніх практиках;
3. Володіти навичками розв’язування складних завдань і практичних проблем у
процесі навчання та в дослідницькій діяльності; опрацьовувати великі масиви
літератури з теоретичної та практичної філософії; аналітично обґрунтовувати цілі та
напрямки досліджень з філософії, зокрема аналізувати філософські проблеми
соціальної практики, прогнозувати відповідні тенденції та наслідки її розвитку,
розробляти моделі її можливого вдосконалення; здійснювати різні види дослідницької
роботи (анотації, реферати, бібліографії) щодо тематики теоретичної та практичної
філософії; належним чином представляти результати проведених досліджень; вільно
здійснювати комунікацію в професійному середовищі.
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Практична філософія» належить до
переліку дисциплін вільного вибору здобувача (перелік №2) та викладається на 2 році
навчання. Зміст курсу розривається у 10 основних темах. Частина 1. Академічні
цінності: теоретичний і практичний вимір: академічна сфера як різновид практики і
предмет наукових досліджень; академічні та громадянські чесноти: перформативність
цінностей; витоки та інституційні засади критичного мислення; сучасний університет
як простір наукового дискурсу і осередок академічного етосу; цінності і функції
освітньої комунікації; аксіологічні параметри академічних досліджень.
Частина 2. Проблеми практичної філософії. Вона розкриває визначення людського
способу буття. Початок людського способу буття. Поведінковий автоматизм і
символічний перерозподіл благ. Праця і тваринний інтелект. Мова і сім’я – головні риси
людського способу буття. Основні теми сучасного гуманізму. Образи засновників
гуманної солідарності. Особистість як заданість, а не даність. Вибір цінностей і поняття
людської гідності. Зв’язок філософії із сучасним способом життя. Проблематика мови в
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сучасній практичній філософії. Мовна організація життєсвіту. Національна мова й
національний світ. Мовне конституювання особистості, наративна ідентичність.
Зв’язок гуманітарної освіти й сучасної демократичної культури. Медіальність
цінностей. Питання про сенс історії. Проект Просвітництва й критика цинічного
розуму. Філософський підхід до сучасної екологічної проблематики.
4. Завдання (навчальні цілі) – надати аспірантам докладні знання про важливі
сучасні проблеми практичної філософії, а також про певні методологічні засади їхнього
розв’язання, сформувати навички аналізу та інтерпретації центральних проблем
сучасної практичної філософії, зокрема в напрямі європейської та євроатлантичної
інтеграції.
5. Результати навчання:
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:
Результат навчання
Відсоток у
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація Методи
Методи
підсумковій
4. автономність та відповідальність) викладання
і
оцінювання
оцінці
з
навчання
К
дисципліни
Результат навчання
Код
Знати:
предмет,
1
методи,
теоретичні
лекція,
іспит
5
1.1 основи практичної філософії
самостійна
робота
основну
1
проблематику новітніх
семінар,
усна доповідь,
5
1.2 досліджень
з
практичної самостійна
іспит
філософії
та
критично робота
осмислювати ці питання
принципи
1
практичної філософії
лекція,
іспит, доповідь
5
1.3
самостійна
робота
сучасні
1
підходи до розуміння
самостійн іспит
6
1.4 проблем практичної філософії
а робота
новітні
1
типології сучасних теорій
семінар,
усна доповідь,
5
1.5 практичної філософії
самостійна
іспит
робота
Вміти:
усні
доповіді,
демонструвати
2
знання
семінар,
5
презентація
2.1 спеціалізованої
літератури
з самостійна
самостійного
практичної філософії
робота

2.2

2.3
2.4

пояснювати
2
особливості та умови
семінар,
історичних
трансформацій самостійна
практичної філософії
робота
пояснювати
2
варіативність
сучасних проблем практичної
філософії
здійснювати
1
дослідження
літератури
з
практичної
філософії,
спираючись
на
рекомендації викладача

семінар,
самостійна
робота
семінар,
самостійна
робота

дослідження,
іспит
усні
доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
іспит
презентація
самостійного
дослідження
усні
доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

10

10
5

4

2.5
2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

здійснювати
1
докладне
дослідження трьох і більшої
кількості літературних джерел
здійснювати
2
експертну оцінку
теоретичних висловлень на теми
практичної філософії
Комунікація:
використовувати
3
знання
іноземних мов для аналізу
інформаційних інтернет-ресурсів,
читання новітньої філософської
літератури в підготовці до
семінарських занять та написання
самостійних робіт
презентувати
3
результати
проведених
досліджень
і
здійсненої самостійної роботи у
вигляді доповідей, повідомлень,
есе, презентацій, конспектів
полемізувати
2
щодо
питань
практичної
філософії
на
семінарських заняттях на основі
володіння поняттєвим апаратом
практичної філософії
Автономність
та відповідальність:
самостійно
4
шукати та критично
опрацьовувати
літературу
з
практичної
філософії,
вільно
володіти
методами
обробки,
аналізу та синтезу наукової
інформації
вирішувати
4
самостійно
комплексні завдання, пов’язанні з
тематикою практичної філософії

семінар,
самостійна
робота
семінар,
самостійна
робота

усні доповіді,
дискусії

5

Усні доповіді,
дискусії

5

семінар,
самостійна
робота

усні доповіді,

3

семінар,
самостійна
робота

усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
дискусії

3

самостійн усні доповіді,
а робота
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

2

семінар,
самостійна
робота

5

семінар

нести
4
відповідальність
за
семінар,
достовірність
та
політико- самостійна
ідеологічну
незаангажованість робота
своїх теоретичних підходів

усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження
Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
іспит

3

4

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)
Результати навчання дисципліни
1
1
2
4
4
Програмні результати навчання
.1
.2
.1
.1
.2
+
+
+
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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 – 1.5), 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 під час навчального періоду:
1. Усна відповідь на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2,
4.1, 4.2, 4.3 –12 / 18 балів
2. Доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2
– 6 / 12 балів
3. Презентація самостійної роботи-дослідження: РН 2.5, 2.6, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 –
18 / 30 балів
Кількість балів під час навчального періоду формують бали, отримані здобувачем у
процесі засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка під час
навчального періоду складаються із балів, отриманих за аудиторну роботу – 1) усні
відповіді на семінарах, 2) доповнення та участь в дискусіях, 3) самостійну роботу
(письмову роботу-дослідження). Всі види робіт за навчальний період мають у підсумку:
- в максимальному вимірі
60 балів
- в мінімальному вимірі
36 балів
У разі відсутності на семінарському занятті здобувач 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, 2.1, 4.3 – 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.
Здобувач не допускається до іспиту, якщо під час навчального періоду набрав менше,
ніж 20 балів.
Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути
меншою 24 балів. У випадку, коли здобувач 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 «результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів,
отриманих під час навчального періоду. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів
Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів)
складається із суми кількості балів за період навчання (мінімум 36, максимум 60 балів) та
екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів).
При простому розрахунку отримуємо:

Мінімум
Максимум

Кількість балів під
час навчального
періоду
36
60

Іспит

Результуюча
оцінка

24
40

60
100
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7.2 Організація оцінювання:
Робота за період навчання
Усна відповідь на
семінарах

Доповнення, участь
в
дискусіях
на
семінарах
Презентація
самостійної роботидослідження

кількість балів за період навчання
Min – 36 балів
Max – 60 балів
Теми 4, 5. та 10, заняття «4» х 3 = 12
«6» х 3 = 18
відбудуться згідно з планом
навчальних занять. У разі
відсутності
здобувача
на
занятті,
теми
необхідно
відпрацювати в письмовому
вигляді
Теми 4, 5 та 10, заняття «2» х 3=6
«4» х 3 = 12
відбудуться згідно з планом
навчальних занять.
Підготовка
і
презентація «18» х 1 = 18
«30» х 1 = 30
самостійної
роботидослідження до 1 та 2 частини
відбувається протягом періоду
навчання. Презентація роботидослідження відбувається під
час аудиторної роботи, на
останньому семінарі згідно з
планом навчальних занять
(Додаток самостійної роботи
здобувача)

Загальна оцінка за
період навчання

36

60

Оцінка за іспит

24

40

Результуюча
оцінка

60

100

Критерії оцінювання:
1. Усна відповідь:
6 балів – здобувач у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано
його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання,
критично аналізує, оцінює та синтезує ідеї, використовуючи обов’язкову та
додаткову культурологічну літературу. Демонструє високий ступінь
самостійності.
5 балів - здобувач у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному
розкриває зміст поставленого завдання, використовує лише обов’язкову
філософську літературу. Допускаються несуттєві неточності.
4 бали – у цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань та
критичного ставлення до проблем, не спирається на необхідну філософську
літературу. Має у відповіді суттєві неточності.
7

2. Доповнення / дискусія:
4 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення
теми, демонструє здатність до критичного аналізу та високий ступінь самостійності у
судженнях
3 бали – доповнення змістовне, демонструє здатність до критичного оцінювання
проблем
2 бали – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію
3. Презентація самостійної роботи-дослідження:
30-27 балів – здобувач демонструє здатність до аналізу, узагальнення, критичного
оцінювання та розв’язання складних комплексних проблем міждисциплінарних
досліджень; вміння пояснювати стратегії, сценарії та методи науки. Здобувач здатний
самостійно формувати методологічну базу дослідження, у повному обсязі володіє
філософським матеріалом, вільно та аргументовано ним оперує, глибоко та всебічно
розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати,
демонструє самостійність, інноваційність, достовірність, доброчесність проведеного
дослідження;
26-23 балів - здобувач у достатньому обсязі володіє філософським матеріалом, вільно
ним оперує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває
зміст поставленого завдання. Здобувач демонструє здатність до аналізу складних
комплексних проблем дослідження. Робота є самостійною, містить певні неточності;
22-19 балів – здобувач підготував презентацію роботи-дослідження, але не
демонструє глибини знань та здатності до критичного аналізу, самостійності у
вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну методологічну базу,
використовує лише навчальну літературу. Робота містить суттєві неточності;
18-0 балів – здобувач не демонструє здатності до аналізу та критичного оцінювання
проблем, фрагментарно та поверхово розглядає заявлену проблематику, недостатньо
розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє
несамостійність у виконані дослідження.
4. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання):
20-16 балів - здобувач у повному обсязі володіє філософським матеріалом, вільно та
аргументовано його викладає; глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого
завдання; демонструє зв’язок між філософським знанням та його застосуванням на
практиці; критично осмислює дослідницькі та практичні проблеми; використовує
обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність,
доброчесність;
15-11 балів - здобувач у достатньому обсязі володіє філософським матеріалом, вільно
його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях; в основному
розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу,
демонструє самостійність у судженнях. Робота містить несуттєві неточності;
10-6 балів - загалом володіє філософським матеріалом, але не демонструє глибини
знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, здатності до критичного аналізу
та оцінювання, не спирається на необхідну літературу, робота містить суттєві
неточності;
5-0 балів - фрагментарно та поверхово викладає філософський матеріал, недостатньо
розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не
самостійність у виконані завдань.
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7.3.Шкала відповідності оцінок:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

90-100
75-89
60-74
60-100
0-59

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
13

Кількість годин
Самостійн
Лекції
Семінари
а робота
Частина 1. Академічні цінності: теоретичний і практичний вимір
Тема 1. Академічна сфера як різновид
4
10
практики і предмет наукових досліджень
Тема 2. Академічні та громадянські чесноти:
4
10
перформативність цінностей
Тема 3. Витоки та інституційні засади
4
10
критичного мислення
Тема 4. Сучасний університет як простір
наукового дискурсу і осередок академічного
4
2
10
етосу
Тема 5. Цінності і функції освітньої
2
2
10
комунікації
Тема 6. Аксіологічні параметри академічних
4
10
досліджень
Презентація самостійної роботидослідження: основні прояви академічної
1
40
доброчесності
Частина 2. Проблеми практичної філософії
Тема 7. Визначення людського способу буття
2
12
Тема 8. Основні теми сучасного гуманізму
4
10
Тема 9. Проблематика мови в сучасній
4
15
практичній філософії
Тема 10. Центральні проблеми сучасної
4
2
15
практичної філософії
Презентація самостійної роботидослідження: на тему одного з питань до
1
40
іспиту (14-26)
36
8
192
ВСЬОГО

Загальний обсяг 240
Лекції
–
Практичні заняття –
Консультація
–
Самостійна робота –

Назва лекції

год., в тому числі:
36 год.
8 год.
4 год.
192 год.
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Питання до іспиту:
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Автономія університету як ідея та її інституційне забезпечення
Історичні та соціальні передумови формування академічних чеснот
Академічні і громадянські чесноти: взаємні впливи
Академічні цінності: сучасні виклики (Т.Адорно, М.Квієк)
Академічна та неакадемічна філософія: переваги і недоліки у захисті істини
Перформативність академічних цінностей: красномовність як політика (К.Скінер)
Витоки та інституційні засади критичного мислення
Сучасний університет як простір наукового дискурсу
Культурні дослідження як шлях з’ясування цінностей (Б.Рідінгс)
Сучасний університет як осередок академічного етосу (Р.Мертон)
Цінності і функції освітньої комунікації (К.Ясперс)
Місце аксіології у методології наукового пізнання: пізнавальний інтерес і академічна
свобода (Ю.Габермас)
Роль наукових шкіл в сучасному університеті
Що таке символічний перерозподіл благ як початок людського способу буття?
Чому мову й сім’ю можна вважати головними умовами людського способу буття?
Що означає вислів «Особистість – це заданість, а не даність»?
Яке філософські визначення можна дати поняттю людської гідності?
Чи можна обґрунтувати невідчужуваність людських прав? У чому складність такого
обґрунтування?
Зв’язок філософії із сучасним способом життя.
Чому мова є предметом практичної філософії?
Що таке наративна ідентичність? Як це поняття пов’язане з проблематикою
самоздійснення особистості?
Який зв’язок гуманітарної освіти із сучасною демократичною культурою?
Що значить поняття медіальності цінностей?
Чи є питання про сенс історії сучасною проблемою практичної філософії?
Основні проблеми критика цинічного розуму, яка запропонована П. Слотердайком?
Основні риси філософського підходу до сучасної екологічної кризи (за В. Гесле).
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