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вступ

Анотацiя

,Щисциплiна спрямована на вивчення системи

розвинених европейсъких i американських краТн,

поглядiв та цiнностей сучасних

на ана-шiз cyTHocTi еволюцiйноТ

фiлософствування,

змiни фiлософського знання в ocTaHHi десятилiття ХХ - на початку XXI столiть,

яка полягае вiдмовi вiд вузького, переважIIо рацiоналiстичного
орiентованого на певнi полiтичнi погляди i релiгiйнi

(атеiстичнi) переконання. Вивчення дисциплини мас сприяти формУваННЮ

плюралiстичного i толерантного свiтогляду, засЕованого на принципi дiалОry,

який не вiдкидае соцiальнi i культурнi Teopii, заснованi на нетрадицiйних Для

европейськоi цивiлiзацii принципах. ,,Щана дисциплiна сприяе розумiннЮ

культурологiчних i соцiальних проблем, що стоять перед с}п{асним суспiльотвОМ,

формус HoBi дослiдницькi поля, якi мають не тiльки великi евристичнi

можливостi, а й безпосереднiй вихiд на практичну дiяльнiсть сучасноТ людини.

Ключовi слова: фiлософiя, с)лIаснiсть, толерантнiсть, соцiальнi проблеми,

культурологiчнi проблеми.

Abstract

The discipline is aimed at studying the system of views and values of mоdеrп

European and American countries, the analysis of the essence of the evolutionary

change of philosophical knowledge in the last decades of the ХХ - beginning of the XXI
centuries, which consists in the rejection of narrow, mainly rationalistic philosophies

and beliefs. The study of discipline should contribute to the fоrmаtiоп of а pluralistic

and tolerant outlook based on the principle of dialogue, which does not reject social and

cultural theories based on non-traditional principles of European civilization. This

discipline contributes to the understanding of cultural and social problems facing

modern society, forms new rеsеаrсh fields that have not only grеаt heuristic capabilities,

but also а direct access to the practical activities of mоdеm hчmап.

Keywords: philosophy, modernity, tolerance, social problems, cultural problems.
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1,. Опис навчальноi дисциплiни

2. Мета вивченця навчальноi дисциплiни

Метою вивчення дисциплiни "Актуальнi проблеми сучасноi cBiToBoi

фiлософii" е ознайомлення з системою поглядiв та цiнностей сучасних розвинених
европеЙсъких i американських краiЪ, аналiз cyTнocTi еволюцiЙноi змiни

фiлософсъкого знання в ocTaHHi десятилiття ХХ - на початку XXI столiть, яка

полягае у вiдмовi вiд вузъкого, переважно рацiоналiстичного фiлософствування,
орiентованого на певнi полiтичнi погляди i релiгiйнi (атеiстичнi) переконання.

,,Щана дисциплiна посилюе формування у студентiв вiдповiдно до ocBiTнbo-

професiЙноi програми таких компетентностеЙ, як :

- здатнlсть працювати автономно;

- здатнiсть до подаJIьшого навчання;

- здатнiстъ дiяти соцiально вiдповiд€rлъно та свiдомо;

- здатнiсть зберiгати та примножувати мор€tльнi, культурнi, HayKoBi цiнностi

i досягнення суспiлъства на осноtsi розумiння icTopiT та закономiрностей розвитку
предметноi областi, Ti мiсця у заг€rльнiЙсистемi знанъ про природу i суспiльство та

у розвитку суспiльства, технiки i технологiй, використовувати рiзнi види та форми



pyxoBoi активностi для активного вiдпочинку та ведення здорового способу

життя.

3. Передумови для вивчення дисциплiни

Передумови для вивчення дисциплiни вiдсутнi.

4. Очiкуванi результати навчання

Вивчення дисциплини "Актуа-шьнi проблеми сучасноi cBiToBoT фiлософii" ма€

сприяти формуванню плюралiстичного i толерантного свiтогляду, заснованого на

принципi дiалогу, який не вiдкидае соцiальнi i культурнi Teopii, заснованi на

нетрадицiйних для европейськоi цивiлiзацiТ принципах. .Щана дисциплiна сприяе

розумiнню культурологiчних i соцiаrrьних проблем, що стоять перед сучасним

суспiльством, формуе HoBi дослiдницькi поля, якi мають не тiльки великi

евристичнi можливостi, а й безпосереднiй вихiд на практичну дiяльнiсть сучасноI

людини.

5. Програма навчальноi дисциплiни

Змiстовий модуль 1. Проблеми соцiальноi фiлософii

Тема 1. Постмодернiзм як духовний стан сучасного суспiлъства. Иого

головнi риси та особливостi [3]. стр. 22-44, [6]. стр. 32-45.

Тема 2. Фемiнiстична парадигма в с)часному суспiльствi. Проблема cTaTi в

гендерних дослiдженнях [1]. стр. 28-66, [2]. стр. |З4-145.

Тема 3. Екофiлософiя як фiлософiя екологiчноi гармонii та рiвноваги

[7]. стр. 75-86, [8]. стр. 110-135.

Тема 4. Етика ненасильства [4]. стр. 45-б5, [5]. стр. 88-105.

Змiстовий модуль 2. Онтологiчнi проблеми. Проблеми пiзнання, мови та

свiдомостi

Тема5. Буття, суще i нiщо. Що i як насправдi icHye? [5].сrр. 105-115,

[8]. стр. 10-34.



Темаб. Звiдки я все це знаю? Знання, думкq обгрунтування [5].стр. 115-

|24,|6]. стр.46-67.

Тема 7. Наука, iстина, рацiонатrьнiсть. Чого не знають вченi? [б]. стр. 67-78,

[8]. стр. З5-48.

Тема 8. Чому слова щосъ означають? |7]. стр. 5б-78.

Тема 9. Чого не можуть роботи? U]. стр. 79-95.

Змiстовий модуль 3. Антропологiчнi та етичнi проблеми

Тема 1,0. Як свобода стае проблемою? [8]. стр. 49-77, [7]. стр. 9б-110.

Тема 11. Чому icHye влада? [7]. стр. t 11-115.

Тема 12.Чи мае iсторiя суспiльства сенс? [8]. стр. 78-90.

Тема 13. CyTHicTb морального iдеалу. Про що говорять етики? [4]. стр. 30-

46, [5]. стр. 125-134.

Тема 14. Прикладна етика. Чим фiлософи можуть допомогти практикам?

[4]. стр. 47-68.

Тема 15. Сенс людського iснування. Що таке гiдне життя? [8]. стр. 9|-t2З.

Тематичний план навчальноi дисциплiни

Назви змiстових модулiв i тем

Кiлькiсть годин

денна форма заочна форма

оцодоь

у тому числ1 оtiочоь

у тому числ1
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ю
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Змiстовий модуль 1. Проблеми соцiальноi фiлософiТ

Тема 1. Постмодернiзм як ду<овний
стан сr{асного суспiльства. його
головнi риси та особливостi.

8 2 2 4 8

2

7

Тема 2. Фемiнiстична парадигма в

сучасному суспiльствi. Проблема cTaTi в

гендерних дослiдженнях.

8 2 2 4 8 7

Тема 3. Екофiлософiя як фiлософiя
екологiчноi гармонii та рiвноваги.

8 2 2 4 8 1 7

Тема 4. Етика ненасипьства. 6 2 2 2 6 6

Разом за змiстовим модулем 1 30 8 8 |4 з0 2 1 27



Назви змiстових модулiв i тем

Кiлькiсть годин

денна форма заочна форма

о
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F д
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Змiстовий модуль 2. Онтологiчнi проблеми. Проблеми пiзнання, мови та свiдомостi

Тема 5. Буття, суще i нiщо. Що i як

насправдi icHye?
6 2 2 2 6

2

6

Тема б. Звiдки я все це знаю? Знання,

думкц обгрунтування.
6 2 2 2 6 5

Тема 7. Наlка, iстина, рацiональнiсть.
чого не знають вченi?

6 2 2 2 6 1 5

Тема 8. Чому слова щось означають? 6 2 2 2 6 5

Тема 9. Чого не можуть роботи? 6 2 2 2 6 6

Разом за змiстовим модулем 2 30 10 10 10 30 2 l 27

Змiстовий модуль 3. Антропологiчнi та етичнi проблеми

Тема 10. Як свобода стас проблемою? l0 2 2 6 10

4

9

Тема 11. Чому icHye влада? 10 2 2 6 10 9

Тема 12.Чи мае iсторiя суспiльства

сенс?
l0 2 2 6 10 1 9

Тема 13. CyTHicTb морального iдеалу.

Про що говорять етики?
10 2 2 6 10 l 9

Тема 14. Прикладна етика. Чим

фiлософи можуть допомогти практикам?
10 2 2 6 10 9

Тема 15. Сенс людського iснування. Що
таке гiдне життя?

10 2 ) 6 10 9

Разом за змiстовим модулем 3 60 |2 12 зб 60 4 2 54

Усього годин \20 30 30 б0 l20 8 4 l08

Теми семiнарських занять

J\ъ

зlп
назва теми

кiлькiсть годин

денна

форма

заочна

форма

1
.Щуховнi основи постмодернiзму. Постмодернiзм як протидiя
модерну.

2

2 Проблема жiнки i "жiноче питання" у сучасному cBiTi. 2

J Екофiлософiя як фiлософiя екологiчноi гармонii та рiвноваги. 2 1

4 Етика ненасильства. 2

5 Онтологiчнi проблеми сучасного cBiTy. 2

8



м
з/п

назва теми

Кiлькiсть годин

денна

форма

заочна

форма

6 Проблеми Teopii пiзнання. 2

7 Поняття iстини у сучаснiй науцi та суспiльнiй свiдомостi. 2 1

8 Сенс i значення. Мова як дзеркало cBiTy. 2

9 Природнi питання про штучний розум. 2

10 Проблема JIюдини у сучасному cBiTi. 2

1l ,Щемократiя та тиранiя. Лiбертарiанська утопiя. 2

|2 Iсторiя та iдея прогресу. Критика iсторицизму. 2 l

lз Що таке моральний iдешl, благо, добро i зло? 2 l

|4 Прикладна етика. Етичнi проблеми cyracHoi науки. 2

15 Сенс людського iснування. Житгя як проблема. 2

рАзом 30 4

Самостiйна робота

Розподiл годин самостiйноi роботи для студентiв денноi форми навчання:

- пiдготовка до лекцiЙних занять * 0,5 год/1 год. занять (1 година на 1

лекцiю);

- пiдготовка до практичних занять - |-2 год/1 заняття;

- пiдготовка до семiнарсъких занrIть- 2-4 год/l заняття;

- пiдготовка до лабораторних робiт -2-З го.dl робота;

-написання рефератiв, есе, виконання розрахункових, розрахунково-
ГРафiчних або графiчних робiт, домашньоi контрольноi роботи, перекладу,

аналiтичниЙ огляд, аналiз практичних, проблемних ситуацiй (обсяг однiеi роботi
10-20 аркушiв А4) - MiHiMyM 15 годин на 1 роботу;

- пiдготовка до контрольних заходiв - (15-30) год. на 1 захiд.

Розподiл часу самостiйноТ роботи

]ф

з/п
Вид роботи

кiлькiсть годин

денна

форма

заочна

форма

1 Пiдготовка до лекцiй 15 4

2 Пiдготовка до ceMiHapiB 30 8
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б. Засоби дiагностики результатiв навчацня та методiв ix

демонструванця

засобами оцiнювання та методами демонстрування результатlв навчання з

дисциплiни "AKTyzlлbHi проблеми сучасноТ cBiToBoT фiлософii" е:

- ycHi вiдповiдi на семiнарських заняттях;

- пiдготовка рефератiв;

- екзамен.

7. Форми поточного та пiдсумкового контролю

,щосягнення студента оцiнюються за 1 00-бальною системою Унiверситету.

пiдсумкова оцiнка навч€lльного курсу включае в себе оцiнки з поточного

контролю i оцiнки заключного екзамену. У кожного компонента своя частка в

загальнiй системi оцiнок. У промiжних оцiнках студент може набрати максимум

60 балiв. ПiД компонентоМ промiжниХ оцiноК розумiються поточнi оцiнки

протягоМ семестрУ (активнiСть, )лIасТь в дискусiях; виконання завдань та iнше).

питома вага заключного екзамену в загальнiй системi оцiнок - 40 балiв.

право здавати заключний екзамен надаеться студенту, якiй з урахуванням

отриманих ба-гliв промiжних оцiнок i заключного екзамену може набрати р€lзом не

менше 60 балiв. Пiдсумкова оцiнка навчшIьного курсу е сумою промiЖНИХ ОЦiНОК

i оцiнки екзамену.

Екзамен вiдбуваетъся у уснiй формi шляхом вiдповiдi на 4 питання

екзаменацiйного бiлету. За вiдповiдь на кожне питання студент може отримати

максимум 10 балiв.

Поточний контроль проводиться на кожному ceMiнapcbKoмy заняттi та за

результатами виконання завдань самостiйноi роботи. BiH передбачае оцiнювання

Ns

з/п
Вид роботи

Кiлькiсть годин

денна

форма

заочна

форма

J Пiдготовка рефератiв 66

4 Пiдготовка до екзtlN,lену 15 30

рАзом 60 108

l0



теоретичноi пiдготовки здобувачiв вищоi освiти iз зазначеноi теми (у тому числi,

самостiйно опрацьованого матерiалу) пiд час роботи на семiнарських заняттях.

Зарахування кредитiв

результатiв, запланованих

навчапьного курсу можливо тiльки пiсля досягнення
РПНД, що виражаеться в однiй з позитивних оцiнок,

передбачених чинним законодавством.

ВiдповЦi на
ceMiHanax

Критерii оцiнювання

4
Вiдповiдь правильна, повна, логiчна,
узагальнення, використанi мiжпредметнi
висновки.

мiстить ана:liз, систематизацiю,
зв'язки, мiстить аргументованi

J
Вiдповiдь в цiлому правильна, достатньо повна, логiчна; допущенi HecyTTeBi
помилки та неточностi у викладеннi матерiалу

2 Вiдповiдь частково правильна, мiстить неточностi, недостатньо обrрунтована.

1

Вiдповiдь мае cyTTeBi помилки, аргументи несформульованi,
використовуються HeBipHa термiнологiя.

0
Стулент не дае вiдповiдi або вiдповiдь мiстить значну кiлькiсть суттевих
помилок.

Пiдготовка
рефераry

Критерii оцiнювання

lб

Змiсть роботи вiдповiдае обранiй TeMi; наявнiсть чiтко сформульованоi
проблеми; адекватнiсть формулювання об'екта, предмета, мети та задач
дослiдження; наявнiсть посилань на використану лiтературу та вiдповiднiсть
оформлення роботи стандарту; вiдповiднiсть висновкiв MeTi та завданням
дослiдження. Робота виконувzIлась систематично та вчасно rrодана на перевiрку
науковомy керiвнику у вiдповiдностi iз планом виконання.

10

Змiсть роботи вiдповiдае обранiй TeMi; а-пе ма€ поверхневий аналiз, матерiал
викладено непослiдовно та необгрунтовано. Робота виконувалась не
систематично та подана на перевiрку науковому керiвнику з порушенням плану
виконання курсовоi роботи.

5

Стулент вiдтворюе значну частину теоретичного матерiа-пу,

розумiння основних положень i лише за допомогою
виправJuIти помилки, серед яких с значна кiлькiсть сyттсвих.

виявляс знання l
викладача може

0
Робота не носить дослiдницького характеру,
пред'являемим вимогам. У роботi немае
декларативний характер.

не мае аналiзу i не вiдповiдае
висновкiв або вони носять

ВЦповiдi на
питання
екзаменч

Критерii оцiнювання

10
Вiдповiдь логiчно побудована, студент чiтко та стисло
покz}зус глибокi знання з питання бiлету, пiд час доповiдi
вiдповiдае на поставленi запитання.

викладае матерltlл,
впевнено i докладно

ll



Вiдповiдi на
питання
екзаменY

Критерii оцiнювання

8

Студент спроможний чiтко та стисло зробити доповiдь, дас правильну
вiдповiдь на запитання бiлету, tLTe не завжди упевнений в аргументацii, чи не
завжди коректно ii формулюе.

6
Стулент спроможний чiтко та стисло
обгрунтовус матерiал, але допуска€
запитаIIня.

вlдповlсти на питання
сутгевi неточностi у

бiлету, належно
вiдповiдях на

4

Стулент невпорядковано дае вiдповiдi на питання бiлету, намагасться дати
вiдповiдь на поставленi запитання i робить спроби аргументувати свою
позицiю, але надае неповнi, поверховi, необrрунтоваллi вiдповiдi на поставленi
питання.

2
Студент Еевпорядковано дае вlдповiдь на питаЕня бiпету, не спроможний
аргументувати свою позицiю, не може впевнено й чiтко вiдповiсти на додатковi
запитання членiв koMicii.

Форма контролю
максимальна кiлькiсть балiв

.Щенна форма Заочна форма

Вiдповiдi на семiнарських заняттях 15х4баslи:60ба;lrв 4 х 3 бали: 12 балiв

Пiдготовка рефератiв 3 х 16 ба;liв:48 балiв

Екзамен 4 х 10 ба:riв :40 бшlrв 4 х 10 балiв:40 бшltв

Всього 100 100

8. Критерii оцiнювання результатiв навчання

Щенне вiruliлення Заочне вi/цiлення

Вид роботи Бали Вид роботи Бали

змl

т1 CeMiHapcbKe заняття Jф 1 4 CeMiHapcbKe заняття Jф 1 J

т2 CeMiHapcbKe заняття Jф2 4

Пiдготовка реферату JФ l lбтз CeMiHapcbKe заняття М3 4

т4 CeMiHapcbKe занятгя М4 4

зм2

т5 CeMiHapcbKe заняття Ns5 4 CeMiHapcbKe заняття Jф2 J

тб CeMiHapcbKe заняття J\Ъб 4

Пiдготовка реферату JФ2 16
т7 CeMiHapcbKe заняття Jф7 4

т8 CeMiHapcbKe заняття Jф8 4

т9 CeMiHapcbKe заняття J\Ъ9 4

|2



Щенне вiддiлення Заочне вiллiлення

Вшд роботи Бали Вид роботи Бали

змз

т10 CeMiHapcbKe занятгя Ns 1 0 4 CeMiHapcbKe занятгя Ns3 J

т11 CeMiнapcbKe заняття Jф 1 1 4 CeMiHapcbKe заняття Jrlb4
a
J

T12 CeMiHapcbKe занятгя Nsl 2 4

Пiдготовка реферату J',lЪЗ 16
т13 CeMiHapcbKe занятгя Nsl 3 4

т14 CeMiHapcbKe заняття Ns 1 4 4

т15 CeMiHapcbKe заняття Jф 1 5 4

Пiдсуrиковий
контроль

Екзамен 40 Екзамен 40

Сума 100 100

9. Засоби навчання

У спецiальних засобах навчання потреби немае.

10. Рекомендованi джерела iнформацii

Основна лiтераryра

1. Гендерний пiдхiд: iсторiя, культура, суспiльство / Пiд ред. Л. Гентош та

о. Kicb. - Лъвiв: ВНТЛ-Класика, 2003. -252 с.

2. Лазар I. Суlасний стан гендерних дослiджень. - К.: Парапан,2007. -2З0 с.

3. Лук'янеЦь В.С., Соболь о.м. Фiлософсъкий постмодерн. - К.: Абрис, 1998.

-352 с.
4. Теоретичнi проблеми cyracHoT етики: навч. посiбник / т.г. Аболiна,

I.B. Васильева, д.м. ермоленко та iH. - К.: Двiцена, 201з. -З44 с.

5. Причепiй е.м., Чернiй А.м., Чекаль л.д. Фiлософiя. - К.: Дкадемвидав,

2009. -426 с.

6. Фiлософiя науки: пiдручник l |.с.,Щобронравова, Л.I. Сидоренко,

В.Л. Чуйко та iH. - К.: ВIЩ "Киiв. ун-т", 2018. -255 с.

7. Iсторiя фiлософii: пiдручник / B.I. Ярошовець, о.В. дпександрова,

lз



Г.С. Аляев та iH. - К.: ВIЩ "Киiв. ун-т", 2010. - 928 с.

8. Яценко Г. Ю., Патлайчук О. В. Фiлософiя науки: навч. посiбник. -
МиколаiЪ: НУК, 2018. - 120 с.

Щопомiжна лiтература

1. Автономова Н.С. ,Щеррида и грамматология ll ,Щеррида Ж. О

грамматологии. - М.: Ad Marginem, 2000. - С.7-1 10.

2. Айвазова С.К. К истории феминизма ll Общественные науки и

современность. - 1992. - Ns б. - С. 153-168.

3. Барт Р. Смерть автора llБарт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. -
М.: Прогресс, 1989. - С.384-391.

4. Барт Р. Структур€lлизм как деятельность ll Барт Р. Избранные работы.

Семиотика. Поэтика. - М.: Прогресс, 1989. - С.25З-26|.

5. Ваттимо Щж. Прозрачное общество. - М.: Логос, 2002. - 128 с.

6. ,Щелёз Ж. Логика смысла. - М.: Раритет, 1998. - 480 с.

7. Иригарэй Л. Пол, который не единичен // Гендерные исследования. -
1999. _ Jф 3. _ с.64-70.

8. Клингер К. Либерализм - Марксизм - Постмодернизм. Феминизм и его

счастливый или несчастный "брак" с р€вличными теоретическими

течениями 20-го столетия ll Гендерные исследования.- 1998.- J\bl.-
с. 36-45.

9. Лауретис Т. Риторика насилия. Рассмотрение репрезентации и гендера //

Антология гендерной теории. - Минск: Пропилеи, 2000. - С.297-346.

10. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. - СПб.: Алетейя, 1998. - 1б5 с.

11. Силласте Г.Г. Женщины как объект и субъект социальной безопасности ll
Социс. * 1998. -М 12. - С. 52-64.

|2. Хубер Щж. Теория гендерной стратификации ll Антология гендерной

теории. - Минск: Пропилеи, 2000. - С.75-|24.

Iнформацiйнi ресурси в IHTepHeT

1. Гуманiтарний вiсник НУК: збiрник наукових праць._ Режим доступу:

http ://hvnuk. com.ual.

2. Iнститут фiлософii iMeHi Г.С. Сковороди НАН УкраiЪи: публiкацii. -
14



Режим доступу : https ://www. fi 1osof.com.uaфublik.htm.

З. Антропологiчнi вимiри фiлософських дослiджень: збiрник наукових

пр аць. - Р ежим доступу : htф s : //1 ibrary. diit. edu. ua/uk/ art\cle l 3 7 7 .

4. Humanitarium: збiрник наукових праць з педагогiки, психологii,

фiлософii. - Режим доступу: https://humanitarium.com.ualindex.php/hum.

5. Sententiae: iсторико-фiлософський журнал. - Режим доступу:

https ://sententiae.vntu. edu.ua/index.php/sententiae.

6. А6(сrlЩокса: збiрник наукових праць з фiлософiТ та фiлологii. - Режим

доступу : http ://doxa. onu. edu.ua/.

7. Актуа-пьнi проблеми фiлософii та соцiологiТ: збiрник наукових праць. -
Р ежим доступу : http : //apfs. onua. edu.ua/index.php/APF S .

8. Вища ocBiTa УкраТни: журнал. - Режим доступу: https://wou.npu.edu.ual.

9. Гiлея: науковий вiсник. - Режим доступу: http://www.gileya.org/.

10. Вiсник Житомирського державного унiверситету iMeHi I. Франка.

Фiлософськi науки. - Режим доступу : http :фhilosophy.visnyk.zu. edu.ua/.

11. Вiсник Киiвського нацiон€tльного унiверситету iMeHi Т.Шевченко. Серiя

"Фiлософiя, полiтологiя". - Режим доступу:

http ://www.phildep.univ.kiev.ualualvieйVysnyk_KNU/7 8 l |9 l 6.

|2. Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя "Фiлософсько-полiтологiчнi

студiТ". - Режим доступу:

http :фublications. lnu. edu.ualbulletins/index.php/politology.

13. Вiсник Нацiонального юридичного унiверситету iMeHi Я. Мулрого. Серiя

"Фiлософiя, фiлософiя права, полiтологiя, соцiологiя". - Режим доступу:

http ://fi 1. nlu. edu. ua/.

|4. Вiсник Нацiонального авiацiйного унiверситету. Серiя: Фiлософiя,

культурологiя. - Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.phpЛ/isnikPK.
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