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ВСТУП
1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань з історії становлення та
розвитку сучасної філософії. Формування у студентів знання філософського
процесу, засвоєння навичок самостійного опрацювання текстів та розуміння
специфіки філософського мислення.
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні принципи
означення тяглості історико-філософського процесу; принципи та усталені
підходи періодизації історії філософії, основоположення застосування
парадигмального підходу до аналізу явищ історії філософії.
2. Вміти аналізувати матеріал, працювати з текстами, володіти категоріальним
апаратом історико-філософського дослідження; застосовувати методологічний
інструментарій історико-філософського дослідження, укладати джерельну базу
дослідження;
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних,
економічних, культурно-мистецьких подій та явищ; використання іншомовних
фахових історико-філософських інформативних джерел.
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «СУЧАСНА СВІТОВА
ФІЛОСОФІЯ» належить до переліку нормативних дисциплін ВНЗ та викладається у І
семестрі ІV курсу бакалавріату, спеціальності «політологія».
Філософська традиція передбачає історико-філософські альтернативи через
постійний аналіз та залучення нових підходів. Сучасна світова філософія,
перебуваючи в контексті концептуальної дихотомії «традиція-сучасність» та не
відмовляючись від попередніх теоретичних засад, постійно поповнює свої надбання
результатами праць інших науково-філософських шкіл, напрямків, течій, що
виявляють свої тенденції та перспективи в напрямку розв’язання актуальних
проблем. В контексті вивчення даної дисципліни враховано, зокрема, стратегії
розвитку Постмодерну. Специфіка даного напрямку філософської думки має вияви
через аналіз підстави до визначення Постмодерну: з’ясовується місце «епістем» в
дослідженні культурно-історичних епох, з точки зору сучасності, акцент уваги
зміщується на метод «археології знання», на противагу загально-історичному
пізнанню. Також розглядається: еволюція проблем в історії філософії за умови
«появи» та «зникнення людини»; поняття дискурсу та дискурсивної практики;
можливість співвіднесення (співіснування) опозиційних концепцій (думок) та інші
проблеми які характеризують Постмодерн.
Дана дисципліна формує у студента уявлення про те, що сучасна світова
філософія орієнтована на емпіричне, одиничне, вона звертає увагу на окремі
персоналії, постаті, тексти, що не сприяє утворенню універсальних конструктів.
4. Завдання (навчальні цілі) – студентам цілісну систему знань про сучасні
філософські дослідження, основну проблематику, дослідницькі підходи та
методології вивчення різноманіття економічних культур шляхом їхньої
типологізації. В результаті навчання студенти мають не лише продемонструвати
масив теоретичних знань, але й засвоїти та використовувати ці знання у своїх
самостійних дослідженнях економічних культур, вміючи надавати неупереджену
експертну оцінку дослідженим явищам та феноменам економічного життя країн
сучасного світу.
5. Результати навчання:

Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.
автономність та відповідальність)
ККод Результат навчання
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

Методи
викладання
навчання

і

Методи
оцінювання

Знати:
основні
засади
методології Лекція, самостійна Усна доповідь,
дослідження сучасної філософії;
робота
контрольна
робота, залік.
ключові
аргументи
та Лекція,
Усна доповідь,
контраргументи
визначення семінар,
контрольна
самобутності творчого доробку самостійна робота робота, залік.
представників сучасної світової
філософії;
історіографію
досліджень Лекція,
Усна доповідь,
сучасної філософської традиції;
семінар,
контрольна
самостійна робота робота, залік.
основні
етапи
і
критерії Лекція,
Усна доповідь,
періодизації
історії розвитку семінар,
контрольна
сучасної філософської традиції;
самостійна робота робота, залік.
ключову
проблематику Лекція,
Усна доповідь,
філософських
дискусій
між семінар,
контрольна
представниками
різних самостійна робота робота, залік.
філософських
напрямків
сучасності;
перелік видатних представників Лекція,
Усна доповідь,
сучасної філософської традиції та семінар,
контрольна
основний зміст їх доробку;
самостійна робота робота, залік.
зміст аргументації
сучасної філософії;

мислителів Лекція,
семінар,
самостійна робота
перелік та структуру і зміст Лекція,
визначних праць представників семінар,
сучасності;
самостійна робота
Вміти:
пояснювати
і
застосовувати Семінари,
методологію
дослідження самостійна робота
сучасної філософії;

2.2

пояснювати ключові аргументи Семінар,
та контраргументи визначення самостійна робота
самобутності творчого доробку
представників сучасності;

2.3

викладати

історіографію Семінар,

Відсоток у
підсумкові
й оцінці з
дисциплін
и
4

3

3

4

5

3

Усна доповідь, 4
контрольна
робота, залік.
Усна доповідь, 4
контрольна
робота, залік.
Усні доповіді, 3
контрольна
робота,
презентація
самостійного
дослідження,
залік.
Усні доповіді, 4
контрольна
робота,
презентація
самостійного
дослідження,
залік.
Усні доповіді, 4

досліджень сучасності;

самостійна робота

2.4

визначати
і
обґрунтовувати Семінар,
основні
етапи
і
критерії самостійна робота
періодизації та розвитку різних
напрямків сучасної філософії;

2.5

викладати і пояснювати ключову Семінари,
проблематику
філософських самостійна робота
дискусій між представниками
сучасних
філософських
напрямків;

2.6

ґрунтовно
розкривати
зміст Семінари,
творчого філософського доробку самостійна робота
усіх
видатних
представників
сучасної філософської традиції;

2.7

пояснювати зміст аргументації Семінари,
мислителів сучасності;
самостійна робота

2.8

розкривати перелік та структуру і Семінари,
зміст
визначних
праць самостійна робота
представників сучасної філософії;

3.1

3.2

комунікація:
демонструвати
здатність
до
вільної
комунікації
мовою
навчання;
використовувати
знання
іноземних мов для аналізу
інформаційних інтернетресурсів,
читання сучасних досліджень в
підготовці до семінарських занять
та написання самостійних робіт;

контрольна
робота,
презентація
самостійного
дослідження,
залік.
Усні доповіді,
контрольна
робота,
презентація
самостійного
дослідження,
залік.
Усні доповіді,
контрольна
робота,
презентація
самостійного
дослідження,
залік.
Усні доповіді,
контрольна
робота,
презентація
самостійного
дослідження,
залік.
Усні доповіді,
контрольна
робота,
презентація
самостійного
дослідження,
залік.
Усні доповіді,
контрольна
робота,
презентація
самостійного
дослідження,
залік.

3

4

4

4

4

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді. 4

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді, 4
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження.

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

презентувати
результати Семінари
проведених
досліджень
та
здійсненої самостійної роботи у
вигляді доповідей, повідомлень,
есе, презентацій, конспектів;
брати участь у фахових дискусіях Лекція,
в процесі аудиторної роботи;
семінари

Усні доповіді, 4
презентація
самостійного
дослідження,
залік.
Дискусії
4

вести полеміку стосовно питань
інтерпретації спадщини видатних
представників сучасності.
автономність
та
відповідальність:
самостійно шукати та критично
опрацьовувати
літературу
з
історико-філософських
досліджень в сучасній філософії,
вільно
володіти
методами
обробки, аналізу та синтезу
наукової інформації;
вирішувати
самостійно
комплексні завдання, пов’язанні
зі здійсненням лексикографічних
та текстологічних досліджень
першоджерел сучасної філософії;
приймати самостійні рішення
щодо вибору методів та форм
власного дослідження в умовах
невизначеності;

Семінари

Дискусії

нести
відповідальність
за
достовірність
та
політикоідеологічну
незаангажованість
пояснень
творчого
доробку
видатних
представників
сучасності;
демонструвати можливості до
подальшого навчання з високим
рівнем автономності.

Семінари,
самостійна робота

4

Самостійна робота Усні доповіді, 4
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження.

Семінари,
самостійна робота

Семінари,
самостійна робота

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді, 4
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження.
Усні доповіді, 4
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження.
Усні доповіді, 4
презентація
самостійного
дослідження,
залік.
Усні доповіді, 4
контрольна
робота,
презентація
самостійного
дослідження,
залік

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними
результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)
Результати навчання дисципліни
1
1
2
4
Програмні результати навчання
1.1 1.2 2.1 3.1 4.2
=
+

4

+
7. Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття
проводяться у вигляді лекцій, семінарів, з використання інтерактивних методів
навчання. Завершується дисципліна заліком.
Перша частина курсу вивченню особливостей та специфіки сучасного
філософського знання та трендових напрямків та проблем в сучасній філософії.
Друга части курсу присвячена вивченню пост-сучасних філософських
стратегій.
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 – 1.8), що складає 30% від загальної оцінки та
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.8);
(комунікація 3.1-3.5); (автономність та відповідальність 4.1-4.5), що складає 60%
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 може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному
розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу.
Допускаються несуттєві неточності
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві
помилки у відповіді
2. Доповнення / дискусія:
1 бал – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення
теми,
3. Самостійна робота,
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
8 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
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 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 вирішенні 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 виконанні завдань.
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння
матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт
Оцінювання за формами контролю:
Види робіт

Усна відповідь
Доповнення
Самостійна робота
Підсумкова
контрольна робота

Семестрова кількість балів

Теми 1-16 протягом
семестру
Теми 1-16 протягом
семестру
До теми 17 - листопад
До тем 1-16 останнє
семінарське заняття

Min - 48

Max -80

«2» х 12 = 24

«4» х 12 = 48

«1» х 16 = 16

«1» х 16 = 16

8
12

16
20

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:
Семестрова
ПКР (підсумкова контрольна
кількість балів
робота) / залік
Мінімум
48
12
Максимум
80
20
Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно/ Fail
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

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

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Кількість годин
№
Назва лекції
Самостійна
п/п
Лекції Семінари
робота
Частина 1. Сучасні філософські стратегії
1

Тема 1. Філософія мобільності Дж. Уррі..

-

4

2

Тема 2. Теорія замкненого простору міста
М. де Серто.

-

2

-

2

-

-

2
2

2
-

-

2

-

-

2

2

-

2

-

3

Тема 3. Характер виявлення відсутності доби
Модерну (Б. Латур).

9

Тема 4. В тіні філософії Ж. Бодрійяра.
Тема 5. Деконструктивізм Ж. Дерріда.
Тема 6. Метафоричний Ж. Дельоз та нові
конотації в розумінні «смислу».
Тема 7. Політичне ангажування філософії
(Н. Хомський)
Тема 8. Соціум як сцена для розіграшу
спектаклю (Гі Дебор)..
Тема 9. Мистецтво в оптиці Сучасності.

10

Тема 10. С. Жижек в пошуках позаідеологічного.

4
5
6
7
8

11
12
13
14
15
16
17
18

2
Частина 2. Концептуалізація пост-сучасності

Тема
11.
Суспільний
гістерезис,
легітимовані агенти й адресати (П.
Бурдьє).
Тема 12. Що таке «сучасність» за Дж.
Агамбеном.
Тема 13. Метафора «порожнечі» та
проблема спустошення особистості в
філософії Ж. Ліповєцкі. .
Тема 14. Філософія свідомості.Уявлення
про «філософське зомбі».
Тема 15. Мисленнєві експерименти в
сучасній філософії.
Тема 16. Філософські стратегії М. Онфре
та Ж. Рансьєра. Маніфест гедонізму.

-

-

2

2

-

2

-

-

2

-

2

2

2
2

2

4

Індивідуальна самостійна робота:
Підсумкова контрольна робота

-

2

16
-

ВСЬОГО

-

34

26-

Загальний обсяг – 60 год., в тому числі:
Семінари
– 34 год.
Самостійна робота
- 26 год.
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