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ВСТУП
1. Мета дисципліни – курс має на меті окреслити сучасну соціо-культурну 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 „некласичним” 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 науки, релігії, мистецтва як форм духовного життя
людства; про засади критичного осмислення філософських концепцій та про
основні варіанти розв’язання філософських проблем; про сутність й типи
наукової раціональності; про загальну структуру світогляду та теоретичної і
практичної діяльності людини з метою подальшого засвоєння критеріїв для
експертних оцінок та способів їх фахового використання у різних сферах
соціальної практики.
2. Вміти здійснювати аналітичну роботу; збирати та інтерпретувати наукову
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 філософських проблем, обираючи обґрунтоване рішення; визначати
загальні риси онтологічних, гносеологічних, антропологічних, соціальних,
культурних, правових, політичних, мовних та історичних явищ; давати
загальну оцінку стану і тенденціям розвитку культури, орієнтуватися в її
основних практиках;
3. Володіти елементарними навичками розв’язувати задачі та практичні
проблеми у процесі навчання; опрацьовувати літературу з теоретичної та
практичної філософії; 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;
здійснювати комунікацію в професійному середовищі.
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна “Масові спільності: актуальні
контексти” належить до переліку дисциплін вільного вибору студентів та
викладається у ІІ семестрі на 3 курсі бакалавріату. 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). Курс супроводжується евристичними
науковими дослідженнями його авторки, які постають як основа цієї розробки.
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.
5. Результати навчання:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;
Методи викладання Методи
4. автономність та відповідальність)
і навчання
оцінювання
К
Результат навчання
Код
Знати:
1
Лекції, семінари,
Письмова
предмет,
методи,
теоретичні
1.1 основи
самостійна
робота
контрольна
вивчення
феномену
робота, дискусії,
спільностей;
презентація

1.2

1.3

1
принципи
утворення й існування
класичних масових спільностей;

Лекції, семінари,
самостійна робота

1
новітні
типології
сучасних
масових спільностей у мережі та
поза нею;

Лекції, семінари,
самостійна робота

Вміти:
2
демонструвати
2.1

знання
спеціалізованої літератури щодо
масових спільностей;

Лекції, семінари,
самостійна робота

самостійного
дослідження,
пояснення
до
конспекту
першоджерел
Письмова
контрольна
робота, дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
пояснення
до
конспекту
першоджерел
Письмова
контрольна
робота, дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
пояснення
до
конспекту
першоджерел
Письмова
контрольна
робота, дискусії,
презентація
самостійного

Відсоток у
підсумковій
оцінці
з
дисципліни
10

5

10

5

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

2
пояснювати
варіативність
сучасних масових спільностей;

Лекції, семінари,
самостійна робота

2
здійснювати
дослідження
масових спільностей, спираючись
на
сучасні
методології
та
уникаючи односторонніх уявлень;

Лекції, семінари,
cамостійна робота

Комунікація:
3
демонструвати
здатність
до
вільної
фахової
комунікації
мовою навчання;

Лекції, семінари

3
використовувати
знання
іноземних мов для аналізу
інформаційних інтернет-ресурсів,
читання
новітньої
наукової
літератури в підготовці до занять
та написання самостійних робіт;

Семінари,
cамостійна робота

3
презентувати
результати
проведених
досліджень
та
здійсненої самостійної роботи у
вигляді доповідей, повідомлень,
есе, презентацій, конспектів;
2
вести
полеміку стосовно питань
щодо масових спільностей в
умовах
інформаційного
суспільства на основі засвоєного
категоріально-поняттєвого
апарату;
Автономність та
відповідальність:

Лекції, семінари

Лекції, семінари

дослідження,
пояснення
до
конспекту
першоджерел
Письмова
контрольна
робота, дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст, пояснення
до
конспекту
першоджерел
Письмова
контрольна
робота, дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст, пояснення
до
конспекту
першоджерел

5

10

Письмова
контрольна
робота, дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст, пояснення
до
конспекту
першоджерел
Письмова
контрольна
робота, дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст, пояснення
до
конспекту
першоджерел
Інтерактивні
дискусії

10

Дискусії

10

5

10

4.1

4.2

4
виконувати
комплексні завдання
та
професійні
обов’язки
дослідника в галузі практичної та
теоретичної філософії;

Самостійна робота

4
брати
участь у роботі фахових
аналітичних груп, вирішуючи
типові і нестандартні задачі із
всією повнотою відповідальності.

Лекції, семінари,
самостійна робота

Письмова
контрольна
робота, дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст, пояснення
до
конспекту
першоджерел
Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

10

10

6. Структура курсу: Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарів, практичних
занять та інтерактивних дискусій. Завершується дисципліна заліком.
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 1.1-1.3), 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.
Критерії оцінювання:
1. Експрес-опитування, дискусії на лекціях:
2 бали – студент демонструє необхідний фаховий рівень орієнтування у
матеріалі, вільно та аргументовано його викладає
1 бал – студент демонструє достатній фаховий рівень орієнтування у
матеріалі, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в
поясненнях
2. Усна відповідь:
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
2-1 бал – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та
поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених
питань. Має суттєві помилки у відповіді
3. Доповнення:
2 бали – доповнення змістовне, конструктивно доповнює обговорення
теми,
1 бал – доповнення змістовне
4. Конспект першоджерел:
4 бали – студент опрацював необхідний об’єм тексту із цитуванням та
відповідними власними зауваженнями й поясненнями деталей
3-1 бал – студент коротко законспектував текст без цитувань та пояснень
5. Самостійна індивідуальна робота: підготовка та презентація у аудиторії
інтерактивної презентації

20-14 балів – в процесі проведення презентації студент демонструє, що 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. Презентація проведена на високому креативному рівні подачі
матеріалу аудиторії
13-7 балів – в процесі проведення презентації студент демонструє, що 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. Презентація проведена без застосування креативного
підходу до подачі матеріалу аудиторії
6-1 бал – в процесі проведення презентації студент демонструє, що у
достатньому обсязі не володіє навчальним матеріалом, викладає його
фрагментарно, йому може не вистачати аргументації в поясненнях, в
основному виступ не розкриває зміст поставленого завдання.
Презентація проведена без застосування креативного підходу до подачі
матеріалу аудиторії
6. Контрольна робота:
10-6 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

5-3 бали – 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
2-1 бал – зміст завдання майже не розкрито, але є спроба виконання
роботи
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння
матеріалу, самостійної роботи та виконання індивідуальних творчих робіт.
7.2 Організація оцінювання:
Види робіт

Семестрова кількість балів
Min b – 48
(балів)
b

Max b – 80
(балів)

×n

∑

b

×n

∑

Лекція

Експрес-опитування, дискусії протягом 1
семестру

3

3

2

3

6

Семінар

Усна відповідь протягом семестру i

4

4

16

5

4

20

Доповнення протягом семестру

1

3

3

2

3

6

Перелік текстів протягом семестру:

3

2

6

4

2

8

1

10

20

1

20

Конспекти
першоджерел

1) Тьоніс Ф. Спільнота та суспільство
2) Кастельс М. Інтернет-галактика.
Міркування щодо Інтернету, бізнесу і
суспільства
*можливі й інші тексти

Самостійна
індивідуальна
робота

Підготовка та презентація у аудиторії 10
інтерактивної гіпотетичної кмітливої
юрби (“Flash Mobs”, “Smart Mobs”).
Перелік тем на вибір студента:
1)Важливість свободи вибору
2)Впливи глобалізації
3)Гібридизація культур
*можливі й інші теми теми
Підготовка завдання протягом семестру,
презентація ближче до завершення курсу

Контрольна робота

Двічі протягом семестру

Підсумкова
контрольна
робота/Залік

5

2

10

10

2

20

12

1

12

20

1

20

у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання відпрацьовуються
у письмовій формі.
1

Підсумкове оцінювання у формі заліку підсумкова кількість балів з дисципліни
(максимум 100 балів), яка визначається як сума (проста або зважена) балів за систематичну
роботу впродовж семестру. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж
усього семестру. Таким чином, підсумкова оцінка складається із суми семестрової кількості
балів та підсумкової контрольної роботи.
При простому розрахунку отримуємо:
Мінімум
Максимум

Семестрова кількість балів
48
80

7.3 Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

Підсумкова контрольна робота/ Залік
12
20

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

Підсумкова оцінка
60
100

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№
п/п

Кількість годин

Назва лекції
1.
Актуальність понять-конструктів
„спільність” і „маса” для сучасної соціальної
філософії та філософії історії
Тема 2. Феномен натовпу крізь призму його
акумуляція
в
якості
маси-публіки:
психосоматична та метафізична характеристики
спільностей
Тема 3. Конвенціональні маси зі спільними
ідентифікаторами, як засади становлення
громадянського суспільства: опінія, асоціація,
публіка
Тема 4. Масові спільності як індикатори
спільного
архетипного
підсвідомого:
конфігурації
та
ре-конфігурації
чуттєвоірраціонального досвіду
Тема 5. Типологічні
конструкт масових
спільностей: „соціальний характер”; „бунт мас”;
„одновимірні люди”; „ера груп”
Тема 6. Революційний спосіб комунікативної
взаємодії гіпотетичних “multitude”: мережевоглобальна концепція „бунту мас”
Тема 7. Модифікації „симбіозу” масовості та
ідентичностей
у
інформаціональній
перспективі „мультинаціонального капіталізму”
Тема 8. Варіативність практик постмодерних
масових спільностей у мережах та поза ними
(реальна віртуальність „мас” – Flash та Smart
Mob-и)
Тема 9.
Мегаконтексти масовості в добу
інформаціоналізму та глобалізму

Лекції

Семінари

Самостійна
робота

4

-

10

2

2

8

2

2

8

2

2

8

2

2

8

2

2

8

2

2

8

2

2

8

2

-

10

Тема
1

2

3

4

5

6

7

8
9
10
11

Конспекти першоджерел

Індивідуальна самостійна робота:
підготовка
та
презентація
інтерактивної презентації

у

Min - 6
Max - 8

аудиторії

12

Контрольна робота

4

13

Підсумкова контрольна робота

2

ВСЬОГО
Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій
– 30 год.
Семінари
– 14 год.
Самостійна робота – 76 год.

Min - 10
Max - 20

4

30

Min - 5
Max - 10
Min - 12
Max - 20
14

76
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