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ВСТУП
1.
Мета дисципліни – вивчення розвитку та характерних рис сучасної світової
філософії, а також особливостей функціонування філософських ідей в контексті
інтелектуальної картини ХХ – початку ХХІ ст.
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення даного курсу студенти мають знати основні періоди,
закономірності та специфічні риси історико-філософського процесу;
2. Вміти застосовувати термінологічно-категоріальний апарат філософських
досліджень; працювати з широкою джерельною базою з історії філософії і
здійснювати самостійний аналіз змісту філософських першоджерел;
3. Володіти
елементарними
навичками
наукового
дослідження;
використання іншомовних фахових філософських інформативних джерел.
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Сучасна світова філософія»
належить до переліку обов’язкових дисциплін та викладається у ІІ семестрі IV курсу
бакалаврату. Навчальна дисципліна знайомить студентів із історією зародження та
розвитку головних напрямів сучасної світової філософії ХХ - початку ХХІ ст., із
філософським доробком видатних мислителів сучасності, а також із філософськими
надбаннями мислителів, які представляють гуманітарний дискурс сучасності.
Визначаються предмет, завдання, головні напрямки та проблематика досліджень
сучасної світової філософії. З’ясовуються основні методологічні принципи історикофілософських досліджень сучасної світової філософії. Послідовно розглядається
специфіка постановки та розв’язання ключових філософських проблем сучасності.
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про
специфіку формування, методологічні засади і предметну сферу сучасної світової
філософії, сформувати цілісну картину розуміння філософського дискурсу
сучасності. У результаті навчання студенти мають опанувати не лише теоретичний
рівень знань, але й використовувати ці знання для проведення самостійної
дослідницької роботи в царині сучасної історико-філософської науки; здобути
навички самостійно давати оцінку стану і тенденціям розвитку сучасної філософії;
представляти результати проведених досліджень у різних видах наукових та
кваліфікаційних робіт.
5. Результати навчання:
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Результат навчання
Відсоток у
Методи
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;
Методи
підсумковій
викладання і
4. автономність та відповідальність)
оцінювання
оцінці з
навчання
дисципліни
Код
Результат навчання
знати:
1.1
основні методологічні
Лекція,
Усна доповідь,
5
принципи історикосамостійна
контрольна
філософських досліджень
робота
робота,
сучасної світової філософії
екзаменаційна
робота
1.2
історіографію досліджень
Лекція,
Усна доповідь,
5
сучасної світової філософії
семінар,
контрольна
самостійна
робота,
робота
екзаменаційна
робота

1.3

критерії періодизації,
особливості формування
і характерні риси
сучасної світової філософії

Лекція,
семінар,
самостійна
робота

1.4

ключову проблематику,
зміст основних філософських
понять і категорій, що
розробляються представниками
сучасної світової філософії

Лекція,
семінар,
самостійна
робота

1.5

головні ідеї та основоположні
праці провідних представників
філософського дискурсу
сучасності

Лекція,
семінар,
самостійна
робота

1.6

особливості взаємодії
філософії та сучасного
гуманітарного дискурсу

Лекція,
семінар,
самостійна
робота

2.1

2.2

вміти:
демонструвати знання
основних джерел з вивчення
сучасної світової філософії

розрізняти й аналізувати
сучасну філософію
як специфічний тип
філософування серед інших
історико-філософських періодів
2.3
розкривати
зміст та інтерпретувати
ключові поняття в межах
конкретних філософських
напрямів і традицій сучасної
світової філософії
2.4
здійснювати компаративні
дослідження філософських
напрямків та вчень, що
представляють сучасну
філософію
2.5
пояснювати особливості
функціонування і трансформації
ключових філософських ідей в
контексті інтелектуальної
картини ХХ – початку ХХІ ст.

Семінари,
самостійна
робота
Семінари,
самостійна
робота
Семінари,
самостійна
робота

Семінари,
самостійна
робота
Семінари,
самостійна
робота

Усна доповідь,
конспект
першоджерел,
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота
Усна доповідь,
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота

5

Усна доповідь,
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота
Усна доповідь,
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота

5

Усні доповіді,
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота
Усні доповіді,
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота
Усні доповіді,
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота

5

Усні доповіді,
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота
Усні доповіді,
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота

5

5

10

5

5

5

2.6

3.1
3.2

3.3

3.4
3.5

4.1

4.2

4.3

виявляти у працях сучасних
мислителів визначальні підходи
до розв’язання ключових
філософських проблем й
полемізувати стосовно них
комунікація:
демонструвати здатність
до вільної комунікації
мовою навчання
використовувати знання
іноземних мов для аналізу
інформаційних інтернетресурсів, опрацювання нових
історико-філософських
досліджень під час підготовки
до семінарських занять та
написання самостійних робіт
представляти результати
проведених досліджень та
здійсненої самостійної роботи
у вигляді доповідей,
повідомлень, есе, презентацій,
конспектів
брати участь у фахових
дискусіях під час аудиторної
роботи
дискутувати стосовно
проблем інтерпретації
філософської спадщини
представників
сучасної світової філософії
автономність та
відповідальність:
самостійно шукати та
критично опрацьовувати
літературу, присвячену
вивченню надбань
сучасних філософів,
вільно володіти методами
обробки, аналізу та синтезу
наукової інформації
самостійно вирішувати
комплексні завдання,
пов’язані із проведенням
текстологічних досліджень
першоджерел сучасної
світової філософії
нести відповідальність за
достовірність та політико-

Семінари,
самостійна
робота

Усні доповіді,
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота

10

Семінари,
самостійна
робота
Семінари,
самостійна
робота

Усні доповіді,
дискусії,

3

Усні доповіді,
дискусії

3

Семінари

Усні доповіді,
екзаменаційна
робота

5

Лекція,
семінари

Дискусії

3

Семінари

Дискусії

3

Самостійна
робота

Усні
доповіді,
дискусії

4

Семінари,
самостійна
робота

Усні доповіді,
дискусії

5

Семінари,
самостійна

Усні доповіді,
екзаменаційна

4

ідеологічну незаангажованість
пояснень філософських вчень
видатних представників
філософського дискурсу
сучасності

робота

робота

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними
результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)
Результати навчання дисципліни
1
1
2
4
Програмні результати навчання
.1
.2
.1
.1
.2
+
+
+
7. Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття проводяться у
вигляді лекцій, семінарів, з використанням інтерактивних методів навчання.
Завершується дисципліна екзаменом.
Перша частина курсу спрямована на вивчення особливостей формування та
визначальних рис сучасної філософії, розкриття специфіки феноменології,
екзистенційної філософії та релігійно-філософських вчень ХХ ст.
Друга частина курсу присвячена ознайомленню студентів із ключовими
проблемами, що розглядаються в межах філософської герменевтики,
структуралізму, постструктуралізму та філософії постмодернізму.
8. Схема формування оцінки:
8.1. 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 30% від загальної оцінки та
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1 - 2.6);
(комунікація 3.1 - 3.5); (автономність та відповідальність 4.1 - 4.3), що складає
70% загальної оцінки.
Критерії оцінювання:
1. Усна відповідь:
4 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,
3 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно
його викладає, але не вистачає аргументації в поясненнях, в основному
розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу.
Допускаються несуттєві неточності,
2 бали – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та
поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань,
не спирається на необхідну навчальну літературу. Має суттєві помилки і
неточності у відповіді;
2. Доповнення / дискусія:
2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює
обговорення теми,

4

3.

4.

5.

6.

1,5 бали – доповнення змістовне,
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію;
Контрольна робота:
6 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом,
аргументовано та всебічно розкриває зміст поставленого завдання,
демонструє самостійність у його виконанні. Використовує обов’язкову та
додаткову літературу,
5-4 балів – студент у цілому володіє навчальним матеріалом, але не
демонструє глибини знань, самостійності у вирішенні поставлених завдань,
не спирається на необхідну навчальну літературу. У роботі є суттєві
неточності,
3-0 балів – студент 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 виконанні
завдань;
Самостійна робота:
6 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом,
аргументовано та всебічно розкриває зміст поставленого завдання,
демонструє самостійність у його виконанні. Використовує обов’язкову та
додаткову літературу,
5-4 балів – студент у цілому володіє навчальним матеріалом, але не
демонструє глибини знань, самостійності у вирішенні поставлених завдань,
не спирається на необхідну навчальну літературу. У роботі є суттєві
неточності,
3-0 балів – студент 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 виконанні
завдань;
Самостійна індивідуальна робота:
12-11 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
10-9 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
8-6 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
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,
достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / письмової
роботи,
15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом,
вільно його викладає, але не вистачає аргументації в поясненнях, в основному
розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу,
демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження /
письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності,
10-6 балів – студент 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 – студент 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.
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння
матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт.
8.2 Організація оцінювання:
Семестрова робота
Усна відповідь1
Доповнення, участь в
дискусіях
Контрольна
робота 1.
Самостійна робота

Самостійна робота

Самостійна робота

Самостійна
індивідуальна

Теми: 3, 5, 6, 10-12
(протягом семестру)
Теми: 3, 5, 6, 10-12
(протягом семестру)

Конспекти
першоджерел до теми 9.
(Додаток самостійної
роботи студента).
Термін виконання роботи –
24-31 січня 2018 р.
Конспекти
першоджерел до теми 4.
(Додаток самостійної
роботи студента)
Термін виконання роботи –
1-9 лютого 2018 р.
Конспекти
першоджерел до теми 8.
(Додаток самостійної
роботи студента).
Термін виконання роботи –
10-19 лютого 2018 р.
Реферат до одного
питання з однієї

Семестрова кількість балів
Min – 36 балів
Max – 60 балів
«2» х 5 = 10
«4» х 4 = 16
«1» х 5 =5

«2» х 4= 8

«3» х 1 = 3

«6» х 1 =6

«4» х 1 = 4

«6» х 1 = 6

«4» х 1 = 4

«6» х 1 = 6

«4» х 1 = 4

«6» х 1 = 6

«6» х 1 = 6

«12» х 1 = 12

робота

з тем – 4, 8, 9.
(Додаток самостійної
роботи студента).
Термін виконання роботи –
20-28 лютого 2018 р.
1 у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання
відпрацьовуються у письмовій формі. Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає
30% від семестрової кількості балів

Підсумкове оцінювання у формі екзамену: підсумкова кількість балів з дисципліни
(максимум 100 балів), яка визначається як сума (проста або зважена) балів за
систематичну роботу впродовж семестру та оцінки за екзамен. 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. Таким
чином, підсумкова оцінка складається із суми семестрової кількості балів (60 балів)
та екзаменаційної роботи (40 балів).
При простому розрахунку отримуємо:
Мінімум
Максимум

Семестрова кількість
балів
36
60

екзамен
24

Підсумкова оцінка
60

40

100

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36
балів. Для допуску до екзамену студент має здати усі самостійні (індивідуальні)
роботи, а також написати контрольну роботу. Екзаменаційна оцінка не може бути
меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс.
Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

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

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

Кількість годин
Лекції Семінари Самостійна
робота

Назва лекції
Частина І.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Тема 1. Формування
сучасної філософської парадигми.
Тема 2.
Філософські контексти психоаналізу.
Тема 3.
Феноменологія Е. Гусерля.
Тема 4.
„Філософія екзистенції” К. Ясперса.
У межах цієї теми самостійна робота –
написання електронного конспекту
Тема 5. „Нова онтологія” ХХ ст.
(М. Гайдеґер, Н. Гартман).
Тема 6. Французький екзистенціалізм
(Ж.-П. Сартр, А. Камю).
Тема 7.
Неотомізм (Е. Жильсон, Ж. Марітен).
Тема 8.
Персоналізм Е. Муньє.
У межах цієї теми самостійна робота –
написання електронного конспекту
Тема 9.
„Філософія конкретності” Ґ. Марселя.
У межах цієї теми самостійна робота –
написання електронного конспекту
Частина ІІ.
Тема 10.
Філософська герменевтика.
Тема 11.
Структуралізм та постструктуралізм.
Тема 12.
Постмодерна філософія.
У межах зазначених тем самостійна
індивідуальна робота – реферат
ВСЬОГО

Загальний обсяг – 68 год., в тому числі:
Лекцій
– 26 год.
Семінари
– 13 год.
Самостійна робота - 29 год.

2

1

2

1

2

2

1

2
4
2

2

2

2

2

1

1

2
4
2
4

2

2

1

4

2

1

2

3

1
9

26

13

29
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