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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – надання знань з основних напрямів у розробці філософських теорій 

комунікації, ознайомлення студентів з історією становлення філософського розуміння 

комунікації відповідно до конкретних національних шкіл та впливу соціально-наукового та 
соціально-політичного контекстів з метою опанування логікою розгортання проблематики 

комунікацій у контексті інтелектуальної історії сучасності. 
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати концептуальні положення з 

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; сутності й 

типи наукової раціональності крізь призму критичного осмислення сучасних 

досягнень науки; онтологічні, гносеологічні, аксіологічні, антропологічні, 

феноменологічні константи та орієнтири, що зумовлюють процеси формування 

світогляду та дають уявлення про головні принципи теоретичної і практичної 

діяльності людини з метою засвоєння критеріїв для експертних оцінок та способів 

їх фахового використання у різних сферах соціальної практики. 
2. Вміти здійснювати аналітично-дослідну роботу; збирати та інтерпретувати наукову 

інформацію, обробляючи широкий масив літератури з практичної та теоретичної 

філософії, ставити конкретні цілі і завдання філософських досліджень та 

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 і загальній соціальній практиці; полемізувати стосовно 

ключових філософських проблем, обираючи обґрунтоване рішення; розуміти 

природу онтологічних, гносеологічних, антропологічних, соціальних, культурних, 

правових, політичних, мовних та історичних явищ; давати оцінку стану і тенденціям 

розвитку сучасної культури, орієнтуватися в її новітніх практиках. 
3. Володіти елементарними навичками розв’язувати складні задачі та практичні 

проблеми 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 Філософські теорії комунікації належить 

до переліку вибіркових дисциплін та викладається у 6 семестрі бакалаврату.  
Курс Філософські теорії комунікації розкриває специфіку і основні ідеї філософських 

концепцій ХХ та ХХІ століття, які являють собою основний зміст тих радикальних змін у 

методології, предметі та стилі філософського мислення, які отримали назву 

«комунікативного повороту». Комунікація постає як конститутивна складова все більшої 

кількості проблем соціальної філософії: їхнє виникнення пов’язують з перешкодами у 

соціальній комунікації, а їхнє розв’язання відповідно – з створенням належних умов для 

соціальної комунікації. Філософія комунікації породжена передусім необхідністю 



розв’язання практичних завдань сучасного суспільства, але здійснює визначальний вплив на 

перебудову теоретичної філософії. 
Розглянуто три основні напрями розвитку філософських теорій комунікації, які 

представлені екзистенційними, рамковими та інституційними теоріями комунікації. Ці 

основні напрями історично виникли як послідовні етапи філософського опанування 

проблематикою комунікації – від подолання філософського соліпсизму у екзистенційній 

філософії через аналіз ситуації масової комунікації і до розвитку методології і методики 

практичних розробок організаційних теорій комунікації. 
Виявлено сутнісний зв’язок розвитку основної проблематики філософських теорій 

комунікації з критикою філософії суб’єкта, розвитком філософських концепцій соціальних 

спільнот, філософією цінностей, практичною філософією та філософією практик. 
4. Завдання (навчальні цілі) – забезпечити формування базових знань про сутність, 

різновиди та закономірності суспільного прояву феномену комунікації, а також про основні 

філософські підходи до розвитку цих знань, а також на цій основі: 
1) надати студентам базові знання про сутність, різновиди та закономірності суспільного 

прояву феномену комунікації, а також про основні філософські підходи до розвитку 

цих знань; 
2) розвинути у студентів здатності до розуміння особливостей розвитку філософської 

проблематики комунікації та здатність аналізувати конкретні історичні етапи такого 

розвитку з точки зору різних теоретичних напрямів та персонального внеску видатних 

мислителів; 
3) сформувати навички самостійного опрацювання наукових текстів, навчитися 

представляти філософське дослідження комунікації як сукупність науково-дослідних 

програм та відповідних наукових шкіл, кожна з яких має свої історичні та 

методологічні особливості. 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 3. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК 4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 
ФК 7. Здатність застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних 

комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності. 
ФК 9. Здатність презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень для 

фахівців та нефахівців. 
5. Результати навчання:  
В 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 
підсумко
вій оцінці 
з 
дисциплі
ни 

К
Код 

Результат навчання 

 Знати:    
1предмет, методи, теоретичні Лекція, Письмова 7 



1.1 основи філософських теорій 
комунікації; 

самостійна 
робота 

контрольна 
робота 

1
1.2 

основну проблематику 
філософських теорій комунікації 
та критично її осмислювати; 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
екзаменаційна 
робота 

7 

1
1.3 

принципи пізнання, методології 
теоретичного та практичного 
опанування проблематикою 
філософських теорій комунікації; 

Лекція, 
самостійна 
робота 

Письмова 
контрольна 
робота 

7 

1
1.4 

класичні підходи до філософських 
теорій комунікації – як їхні 
теоретичні засади, так і належні 
умови їхнього практичного 
адекватного застосування для 
пізнання наявних суспільних 
процесів, так і для наукового 
передбачення, програмування і 
суспільно-політичних змін; 

Самостійна 
робота 

Конспект 
першоджерел 

7 

1
1.5 

новітні типології сучасних 
концепцій філософських теорій 
комунікації; 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
письмова 
контрольна 
робота 

6 

1
1.6 

особливості нової 
концептуалізації філософського 
знання засобами філософських 
теорій комунікації. 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді,  
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

6 

 Вміти:    
2

2.1 
демонструвати знання 
спеціалізованої літератури із 
філософських теорій комунікації; 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

5 

2
2.2 

пояснювати історичні, раціональні 
та ціннісні умови формування 
сучасних концепцій філософських 
теорій комунікації; 

Семінар, 
Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
пояснення до  
конспекту 
першоджерел 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

5 

2
2.3 

пояснювати плюралістичність 
сучасних концепцій філософських 
теорій комунікації; 

Семінар, 
Самостійна 
робота 

презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій, 
письмова 
контрольна 

5 



робота 
1

2.4 
здійснювати дослідження 
сучасних концепцій філософських 
теорій комунікації, спираючись на 
наукові критерії класифікації та 
оцінювання та уникаючи різних 
видів упередженості та 
некритичності; 

Семінар, 
Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

5 

1
2.5 

здійснювати порівняльне 
дослідження трьох та більше 
можливих пояснень конкретних 
супільно-політичних процесів з 
позицій сучасних концепцій 
філософських теорій комунікації; 

Семінари, 
Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, текст 
рекомендацій 

5 

2
2.6 

здійснювати експертну оцінку 
конкретних проблемних 
суспільно-політичних ситуацій з 
позицій сучасних концепцій 
філософських теорій комунікації. 

Самостійна 
робота 

Текст 
рекомендацій 

5 

 комунікація:    
3

3.1 
демонструвати здатність до 
вільної комунікації мовою 
навчання; 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
текст 
рекомендацій 

4 

3
3.2 

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

Семінари Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

4 

2
3.3 

презентувати результати 
проведених крос-культурних 
досліджень та здійсненої 
самостійної роботи у вигляді 
доповідей, повідомлень, есе, 
презентацій, конспектів; 

Семінари Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

4 

3
3.4 

брати участь у фахових дискусіях в 
процесі аудиторної роботи; 

Семінари Дискусії 4 

3
3.5 

вести полеміку стосовно питань 
філософських теорій комунікації в 
умовах високої складності 
конкретних суспільно-політичних 
процесів на основі володіння 
категоріально-поняттєвим 
апаратом філософських теорій 
комунікації. 

Семінари Дискусії 4 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4
4.1 

виконувати комплексні завдання 
та професійні обов’язки 

Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 

5 



дослідника в галузі практичної та 
теоретичної філософії; 

презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

4
4.2 

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

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

5 

 
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 

3.
4 

3.
5 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

ПРН 3. Вміти критично мислити у сфері 

професійної діяльності.  + + 
 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

   + 
 
 
+ 

 
 
+ 

+ + + 
  

 
+ 

+ + 
 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

ПРН 4. Мати навички професійної 

комунікації. + +    
+ 

 + + +    +       
+ 

 
+ 

 
+ 

 

ПРН 5. Вміти використовувати 

інформаційні та комунікаційні технології 

у професійній діяльності.     
 
+ 

  

+  + + 

 
+ 

 

   

 
+ 

 
+ 

 
+ 

   
+ 

 
+ 

ПРН 14. Застосовувати теорії та методи 

прикладної політології, політичних 

комунікацій, спеціальних політологічних 

дисциплін у професійній діяльності.  
   

+   

+  + + 

  

   

 
+ 

  
+ 

  
+ 

  

ПРН 16. Презентувати результати 

теоретичних і прикладних досліджень 

фахівцям і широкій аудиторії, засобам 

масової інформації, експертам з інших 

галузей знань. 

   

 +  

    

  

+ +  

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

 

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 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); 

(комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), 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 – всього 16/24 та відповідно 8/16 балів 

2. Самостійна робота (конспект текстів): РН 1.3, 2.1  – всього 4/8 балів 

3. Самостійна робота (написання есе): РН 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – всього 

8/16 балів 

4. Самостійна робота (підготовка таблиць понять): РН – 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

4.1, 4.2 – 6/8 балів  

5. Самостійна робота (підготовка бібліографій): РН – 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1, 

4.2 – 6/8 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  
Підсумкова контрольна 

робота  
Підсумкова 

оцінка з 
дисципліни 

Мінімум 48 12 60 
Максимум 80  20  100 
 

  



7.2 Організація оцінювання: 

Частина 1. 

Робота за першу частину семестру Семестрова кількість балів за 

першу частину курсу (складає 

50% від можливих у цілому 

семестрі балів) 

Min – 24 бали Max  – 40 балів 

Семінар Усна відповідь1 

Протягом першої половини 

семестру 

«4» х 2 = 8 «6» х 2 = 12 

Доповнення 

Протягом першої половини 

семестру 

«2» х 2 = 4 «4» х 2 = 8 

Конспекти 

першоджерел 

Перелік текстів (2 з 3-х): 
1) Ясперс К. Філософія: в 3-х т. – 
Т.2. Розділ 3. Комунікація 
2) Луман Н. Соціальні системи. 

Розділ 1. Система і функція 
3)  
Протягом семестру 
* можливі й інші теми 

«1» х 2 = 2 «2» х 2 = 4 

Самостійна 

індивідуальна 

робота 

Філософське есе з переліку тем (3 з 

6-и)*: 
1) Зв’язок свободи і комунікації 

згідно К.Ясперсу; 
2) Концепція не-достеменності 

соціальної комунікації  М.Гайдегера; 
3) Взаємодія з Чужим як комунікація 

у А. Шюца та Б.Вальденфельса; 
4) Соціальні системи як засоби 

забезпечення комунікації згідно 

Н.Луману; 
5) Умови функціонування ідеальної 

комунікативної спільноти: «за» і 

«проти» процедури граничного 
обґрунтування соціальних норм; 
6) Концепція медіа комунікації М. 

МакЛюена. 
Протягом семестру 
* можливі й інші теми 

«2» х 2 = 4 «4» х 2 = 8 

Створення таблиці ключових понять 

з обраної теми і пошук їхніх 

еквівалентів іноземними мовами. 

«3» х 1 = 3 «4» х 1 = 4 

 
 



Перелік тем на вибір студента: 
1) екзистенційні концепції 

комунікації; 
2) феноменологічна концепція 

інтерсуб’єктивності; 
3) рамкові концепції комунікації; 
4) інституційні концепції комунікації 
Протягом семестру 
** можливі й інші теми 
Складання бібліографії до обраної 

теми і написання анотацій до них. 
Перелік тем на вибір студента: 
1) екзистенційні концепції 

комунікації; 
2) феноменологічна концепція 

інтерсуб’єктивності; 
3) рамкові концепції комунікації; 
4) інституційні концепції комунікації 
Протягом семестру 
*** можливі й інші теми 

«3» х 1 = 3 «4» х 1 = 4 

 

  



Частина 2 

Робота за першу частину семестру Семестрова кількість балів за 

першу частину курсу 

(складає 50% від можливих у 

цілому семестрі балів) 

Min – 24 бали Max  – 40 

балів 

Семінар Усна відповідь2 

протягомдругоїполовинисеместру 

«4» х 2 = 8 «6» х 2 = 12 

Доповнення 

протягомдругоїполовинисеместру 

«2» х 2 = 4 «4» х 2 = 8 

Конспекти 

першоджерел 

Перелік текстів (два з переліку)*: 

1) Йоас Г. Виникнення цінностей. 

Розділ 10. Цінності і норми: благо і 

справедливість 

2) Остром Е. Керування спільним. 

Розділ 1 

3) Патнем Р. Творення демократії. 

Розділ 6. 

4) Searl J. Campus War. (Chapter 

“Academic freedom”) 

* можливі й інші тексти 

протягомдругоїполовинисеместру 

«1» х 2 = 2 «2» х 2 = 4 

Самостійна 

індивідуальна 

робота 

Філософське есе з переліку тем 

(одне на вибір з тем 1-4; друге 

навибір з тем 5-8)**: 
1) Критика цінностей у праці К.Шміта 

«Тиранія цінностей»; 
2) Цінності як основа порозуміння в 

комунікації згідно Г.Йоасу;  
3) Специфіка комунікації у спільнотах 

і суспільствах за Ф.Тьонісом; 
4) Межі спільноти у концепції 

Г.Плеснера; 
5) Альтернативи академічної 

комунікації у концепціях М.Гайдегера 

і К.Ясперса; 
6) Логіка колективної дії М.Олсона; 
7) Соціальні дилеми у концепції 

Е.Остром; 
8) Колективна відповідальність: 

негативна і позитивна версії 
** можливі й інші теми 

протягомдругоїполовинисеместру 

«2» х 2 = 4 «4» х 2 = 8 

Створеннятаблиціключових понять «3» х 1 = 3 «4» х 1 = 4 

 
 



з обраної теми і пошук їхніх 

еквівалентів іноземними мовами**. 

Перелік тем на вибір студента: 

1) концепціїмінімальноїдержави; 

2) 

політичнафілософіяпостмодернізму; 

3) концепціїелектронноїдемократії; 

** можливі й інші теми 

протягомдругоїполовинисеместру 

Складаннябібліографії до обраної 

теми і написанняанотацій до них***. 

Перелік тем на вибір студента: 

1) політична деонтологія; 

2) теоріїсправедливості; 

3) концепції деліберативної 

демократії; 

*** можливі й інші теми 

Протягом другої половини семестру 

«3» х 1 = 3 «4» х 1 = 4 

Підсумкова 

контрольна 

робота/залік 

 12 1 12 20 1 20 

 

Критерії оцінювання: 
1. Аудиторна робота 

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 

2-0 балів – студент не володіє навчальним матеріалом у достатньому обсязі, або 

не аргументує свою позицію, або недостатньо використовує обов’язкову 

літературу при відповіді, допускає суттєві неточності 

Доповнення / участь у дискусії:  

1 бал – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми,  

0,4 бали – доповнення не містить інформацію, що суттєво розширює дискусію 
2. Конспект першоджерел:  

4-3 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями 

2-1 бал – студент законспектував текст без достатніх цитувань та пояснень 

3. Самостійна індивідуальна робота у формі філософського есе:  
2 бали – 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 



1-0 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 та фрагментарність викладу 

4. Створення таблиці ключових понять 

4 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

коректно підбирає ключові поняття до теми, використовує фахові 

словники, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

проведеного дослідження / письмової роботи 

3-0 балів – студент не виконує одну або кілька вимог до роботи: або не 

володіє у достатньому обсязі навчальним матеріалом, або не 

використовує фахові словники, або не розкриває зміст поставленого 

завдання, або допускає суттєві неточності, не демонструє самостійність та 

достовірність проведеного дослідження / письмової роботи – або кілька 

помилок разом 

5. Складання бібліографії до обраної теми 

4 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

коректно підбирає першоджерела до теми, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 

незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи 

3-0 балів – студент не виконує одну або кілька вимог до роботи: або не 

володіє у достатньому обсязі навчальним матеріалом, або не згадує 

суттєві першоджерела, або не розкриває зміст поставленого завдання, або 

допускає суттєві неточності, не демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження / письмової роботи – або кілька помилок разом 

6. Підсумкова контрольна робота у вигляді тестування:  

20-18 балів – студент допускає не більше 20% помилок у тестовій роботі 

17-15 балів – студент допускає не більше 40% помилок у тестовій роботі 

14-12 балів – студент допускає не більше 60% помилок у тестовій роботі 

11-0 балів – студент допускає понад 60% помилок у тестовій роботі 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт 

 

 

 

 

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 

Частина 1.  

1 Тема 1. Передумови формування філософської 

проблематики комунікації 2  4 

2 Тема 2. Становлення екзистенційного напряму 

у філософських теоріях комунікації 2 2 4 

3 Тема 3. Сучасні версії екзистенційних теорій 

комунікації 2  4 

4 Тема 4. Проблематика екзистенційних теорій 

комунікації у художній літературі  2 4 

5 Тема 5. Становлення рамкового напряму у 

філософських теоріях комунікації 2  4 

6 Тема 6. Сучасні версії рамкових теорій 

комунікації 2 2 4 

7 Тема 7. Співвідношення екзистенційних та 

рамкових теорій комунікації 2  4 

8 Проміжна контрольна робота 1   
Частина 2.  

9 Тема 8. Становлення інституційного напряму у 
філософських теоріях комунікації 2  4 

10 Тема 9. Сучасні версії інституційних теорій 
комунікації 2 2 4 

11 
Тема 10. Вплив філософських досліджень 
соціальних цінностей на становлення теорій 
комунікації 

2  4 

12 
Тема 11. Вплив філософських досліджень 
соціальних спільнот на становлення теорій 
комунікації 

2 2 4 

13 Тема 12. Комунікативна проблематика у теорії 
колективної дії 2 2 4 
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