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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни: 

формування у аспірантів поглиблених теоретичних знань у сфері 

фундаментальних поглядів та принципів науки на сучасне суспільство; 

розуміння взаємозв’язку суспільства з різноманітними світами реальності; 

знання про структуру суспільства, його сфери, а також про такі як явища 

глобалізація, геополітика, сучасна цивілізація, глобальні кризи, ідентичність.  

 

Компетентності:  

СК1. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових ЗК1. 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

ЗК2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

 

СК1. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових 

результатів, які створюють нові знання у філософії та дотичних до неї 

міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних 

наукових виданнях з філософії та суміжних галузей 

СК3. Здатність застосовувати методи філософського і міждисциплінарного 

дослідження, виявляти їх евристичні можливості та межі, використовувати 

релевантний  дослідницький інструментарій 

 

Результати навчання:  

РН1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з філософії і на 

межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для 

проведення наукових і прикладних досліджень на рівні світових досягнень з 

філософії, отримання нових знань та здійснення інновацій. 

РН2. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями 

результати досліджень, наукові та прикладні проблеми філософії державною та 

іноземною мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у 

наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових виданнях. 

РН3. Ефективно застосовувати у фаховій діяльності знання основних положень 

теоретичної і практичної філософії, історії світової та вітчизняної філософської 

думки, а також основних напрямів та провідних тенденцій у сучасній світовій 

філософії. 

РН4. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування 

висновків належні докази, зокрема, результати теоретичного аналізу, 

прикладних досліджень, наявні літературні дані; аналізувати досліджувану 

проблему з урахуванням широкого інтелектуального та соціокультурного 

контекстів. 

РН5. Планувати і виконувати теоретичні дослідження з філософії та дотичних 

міждисциплінарних напрямів з використанням сучасного інструментарію, 

критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших 
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дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної 

проблеми. 

РН6. Глибоко розуміти загальні принципи та методи філософських наук, а 

також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних 

дослідженнях у сфері філософії та у викладацькій практиці. 

РН7. Не допускати академічної недоброчесності у наукових дослідженнях та 

сфері викладацької діяльності. 

 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Теорії раціоналізму: науково-

філософські та педагогічні методології 

Філософія політики та права 

Онтологічні та гносеологічні концепції у 

сучасній філософії 

Феноменологія 

Філософсько-антропологічний дискурс 

сучасності 

Гуманітарні проблеми високих 

технологій 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 120/4 40 80 30  10 40   + 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає 33,3%: 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
№

 з
/п

. 

В
и

д
и

 н
ав

ч
ал

ь
н

и
х
 

за
н

я
ть

 (
Л

, 
Л

З
, 

П
З
, 
С

Р
) 

К
іл

ь
к
іс

ть
 г

о
д

и
н

 

Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
ан

а 

л
іт

ер
ат

у
р
а 

(б
аз

о
в
а,

 

д
о
п

о
м

іж
н

а)
 

1.  Л 2 ВСТУП  

Суспільство як об’єкт філософського аналізу 

1.Предмет та завдання дисципліни.  Поняття про 

соціальну онтологію. 

2.Філософські підходи до вивчення суспільства.  

3.Принципи та підходи вивчення суспільства. 

/1,13,19,20,24, 

25,29,30,31,37, 

43,44,48,59,61, 

62,82/ 

2.  Л 2 Тема І. Історичний контекст соціально-

філософських ідей та формування методологічних 

ліній дослідження суспільства. 

Суспільство: соціальна реальність як історія. Ідеї 

Античності, Середньовіччя. 

1.Стабільність та мінливість історії, її спрямованість. 

Традиції та еволюція. 

2.Суспільне благо та ідеальна держава (Платон). 

Основні ідеї «Політики» Аристотеля.  

3.Основні ідеї розбудови держави у Середньовіччі. 

/1,13, 19,20,24,25, 

29,30,31,37, 

43,44,48,59, 

61,62,82/ 

3.  Л 2 Соціальні ідеї у філософії Відродження та Нового 

часу.  
1.Соціальні та політичні цінності книги М. Макіавеллі 

«Государ».  

2.Теорія природних прав та суспільного договору Т. 

Гоббса, Дж. Локка.  

3.Соціальна філософія Ж-Ж. Руссо.  

4.Географічний детермінізм Монтескьє.  

5.Людська історія як реалізація «плану природи» (І. 

Кант). Ідея вічного миру (І. Кант). 

/1,13, 19,20,24,25, 

29,30,31,37, 

43,44,48,59, 

61,62,82/ 

4.  С 2 Історичний контекст формування соціально-

філософських ідей.  

1.Філософські підходи до вивчення суспільства.  

2.Принципи вивчення суспільства. Категорії соціальної 

реальності. 

2. Фактори історичної динаміки. Еволюційний та 

революційний розвиток. 

3. Основні ідеї розбудови суспільства в Античності. 

4. Соціальні ідеї у філософії Відродження і Нового 

часу.  

/1,13 19,20,24, 

25,29,30,31,37, 

43,44,48,59, 

61,62,82/ 

5.  Л 2 Соціально-філософські ідеї ХІХ ст. і початку ХХ ст. 

Формування сучасних методологічних підходів. 

1. Соціальна філософія К. Маркса.  

2.Формація. Структура суспільної формації. Базис та 

надбудова. Спосіб виробництва. Виробничі відносини 

та виробничі сили.  Класи, експлуатація та класова 

боротьба. Держава. Суспільна свідомість, її структура. 

Соціальні революції. 

/1,13 19,20,24, 

25,29,30,31, 

37,43,44,48, 

59,61,62,82/ 
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№
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/п
. 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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о
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д

о
в
ан

а 

л
іт
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ат

у
р
а 

(б
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о
в
а,

 

д
о
п

о
м

іж
н

а)
 

3.Вебер і Маркс: цінності та влада як основи економіки. 

6.  Л 2 Основи цивілізаційного підходу. 

1.Цивілізаційний підхід: особливості та 

характеристики. 

2.М. Данілевський, О.Шпенглер, А.Тойнбі. 

3.Теорія суспільства та цивілізації П. Сорокіна. 

4. Теорія С. Хантінгтона. 

/1,13 19,20,24, 

25,29,30,31, 

37,43,44,48, 

59,61,62,82/ 

7.  Л 2 Концепції постіндустріального та інформаційного 

суспільства. 

1.Теорії постіндустріального суспільства.  

2.«Осьовий принцип» як теоретико-методологічна 

підстава. 

3.Постіндустріальне суспільство: чинники 

трансформацій.  

4.Концепції інформаційного суспільства. 

/ 1,2, ,8,11,12, 

19,23,25,30, 

31,34,43,44, 

45,54,50,68, 

69,71,73,74, 

76,77,78,81, 

82,89,90,97, 

98,99/ 

8.  С 2 Формування сучасних методологічних підходів до 

аналізу суспільства. 

1.Марксизм: теорія суспільства. 

2. Цивілізаційні підходи дослідження суспільства. 

3.Концепція постіндустріального та інформаційного 

розвитку сучасного суспільства. 

/1,2, 7,8,11,12, 

19,23,25,30, 

31,34,43,44, 

45,54,50,68,69, 

71,73,74,76, 

77,78,81,82, 

89,90,97,98,/ 

9.  Л 2 Тема ІІ. Суспільство як система: світи реальності.  

Історичні системи та світ-системи.  

1.Міні-системи, світи-імперії та світи-економіки (І. 

Валлернстайн).  

2. Правила світу-економіки за Ф. Броделем. Ядро, 

полупериферія, периферія.  

3. Система і цикли (Цикли М. Кондратьєва). 

/ 1,2, ,8,11,12, 

19,23,25,30,31, 

34,43,44,45, 

54,50,68,69, 

71,73,74,76, 

77,78,81,82/ 

10.  Л  Структурна організація суспільства. 

1.Системна організація суспільства.  

2. Теорія соціальних систем Н. Лумана: соціологічні та 

міждисциплінарні ресурси.  

3.Функціональні системи в функціонально-

диференційному суспільстві. 

4. Опис структури суспільства: різноманітні кути зору. 

/ 1,2, ,8,11,12, 

19,23,25,30,31, 

34,43,44,45, 

54,50,68,69, 

71,73,74,76, 

77,78,81,82/ 

11.  Л  Техніко-економічний та соціальний виміри 

суспільства. 

1. Матеріально-економічна складова. Власність, ринок 

та держава. 

2. Техносфера та її значення в сучасному суспільстві. 

3.Соціальний вимір суспільства. Класи. Трансформація 

класової моделі Маркса.  

4. Класові моделі у сучасних соціологічних концепціях. 

/ 1,4,5,6,10,11, 

13,15-20,24-

26,30,31,34-37, 

43,44,49, 

50-60,67,76,78, 

79,80,81,82-

87,92,93,95,97,98 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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о
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о
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н
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12.  С 2 Системно-структурний характер організації 

суспільства. 

1.Світ як система (світо-системний аналіз). 

2.Виміри суспільного існування. 

3.Шляхи соціально-економічного розвитку. 

4.Класова ідентифікація. 

5.Влада. Норми. Примус та насильство. 

6.Громадянське суспільство. 

7.Культура, освіта. 

/ 1,4,5,6,10,11, 

13,15-20,24-

26,30,31,34-37, 

43,44,49, 

50-60,67,76,78, 

79,80,81,82-

87,92,93,95,97,98 

13.  Л 2 Політичний та культурний виміри суспільства. 

1. Політика як соціальний регулятор відносин між 

індивідами та соціальними спільнотами.  

2.Влада. Норми. Світ права. Освіта. 

3. Філософські та соціальні основи політичних течій. 

Методологія балансів влади. Три види примусу. 

4. Цінності: трансформації і традиції. 

/ 1,2, ,8,11,12, 

19,23,25,30, 

31,34,43,44, 

45,54,50,68, 

69,71,73,74, 

76,77,78,81, 

82,89,90,97 / 

14.  Л 2 Тема ІІІ. Глобалізація і мегатенденції сучасного 

світового розвитку. 

Глобалізація як предмет філософського аналізу. 

1.Глобалізація. Характер визначення. Поняття 

глобалізація та її виміри (У. Бек). 

2.Культурно-історичні проблеми глобалізації. 

Економічна, політична, соціальна глобалізації. 

3. Глобалістика як галузь наукового знання. Всесвітнє 

суспільство.  

4.Американська теоретична соціологія та соціальна 

філософія про Всемірне суспільство. 

/1,2, 7,8,11,12, 

19,23,25,30, 

31,34,43,44, 

45,54,50,68,69, 

71,73,74,76,77, 

78,81,82,89, 

90,97,98,99 / 

15.  Л  Концептуальні засади філософії геополітики: 

мегатенденції сучасного світового розвитку. 

1. Філософські засади геополітики. Понятійно-

категоріальний апарат та етапи розвитку геополітики. 

2.Основні концепції класичної геополітики. 

3.Геополітичні принципи. Теорія геополітичної 

динаміки. 

4.Мегатенденції розвитку на локальному, 

національному та світовому рівнях. 

/1,2, 7,8,11,12, 

19,23,25,30, 

31,34,43,44, 

45,54,50,68,69, 

71,73,74,76,77, 

78,81,82,89, 

90,97,98,99 / 

16.  С 2 Глобалізація і глобалізаційні процеси. 

1.Глобалізація в контексті нових галузей знань. 

2.Виміри глобалізації. Підходи до вивчення 

глобалізації. 

3.Глобальне та локальне. Глобальні проблеми: 

систематизація, шляхи вирішення. 

4.Виклики глобалізації: економічний, політичний, 

особистість і суспільство, демографічний, екологічний. 

/ 6,7,9,11,12, 

14,15,21-32,27, 

28,33,34,40-42, 

45,47,63,-68,72,75, 

79,80,91,94,99/ 



 10 

№
 з

/п
. 

В
и

д
и

 н
ав

ч
ал

ь
н

и
х
 

за
н

я
ть

 (
Л

, 
Л

З
, 

П
З
, 
С

Р
) 

К
іл

ь
к
іс

ть
 г

о
д

и
н

 

Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
ан

а 

л
іт

ер
ат

у
р
а 

(б
аз

о
в
а,

 

д
о
п

о
м

іж
н

а)
 

17.  Л 2 Глобальні проблеми та криза сучасної цивілізації. 

1.Ознаки глобальних проблем. Систематизація 

глобальних проблем.  

2.Антиглобалізм: ідеологія та реальність. 

3.Формування техніко-технологічної цивілізації: 

проблеми, ризики, кризи. Інструментальний розум та 

глобальна культура. 

/ 1,4,5,6,10,11, 

13,15-20,24-

26,30,31,34-37, 

43,44,49, 

50-60,67,76,78, 

79,80,81,82-87/ 

18.  Л 2 Траєкторії у формуванні світових цивілізацій 

сучасності. 

1.Передумови формування світових цивілізацій: 

виклики ХХІ ст. 

2.Основні геополітичні та геоекономічні гравці. 

3.Філософія глобального розвитку подій: погляд у 

майбутнє. 

 

 

/ 6,7,9,11,12, 

14,15,21-32,27, 

28,33,34,40-42, 

45,47,63,-68,72,75/ 

19.  Л 2 Перспективи нової цивілізації в контексті 

ціннісного дискурсу. 

1. Новий світ і зміни цивілізаційного характеру. 

2. Глобалізація і національна ідентичність. 

3. Основні цінності у трансформаційних цивілізаційних 

процесах. 

4. Стара-нова система цінностей. 

/ 6,7,9,11,12, 

14,15,21-32,27, 

28,33,34,40-42, 

45,47,63,-68,72,75/ 

20.  С 2 Криза сучасної цивілізації і мегатенденції сучасного 

світового розвитку. 

1.Цивілізаційні засади глобалізації. Геополітичні 

принципи та динаміка. 

2.Прояви та тенденції культурної глобалізації. Етноси, 

нації та національні відносини.  

3.Зрушення світоглядного характеру в контексті 

ціннісного дискурсу. 

4.Нова-стара система цінностей.  

/ 6,7,9,11,12, 

14,15,21-32,27, 

28,33,34,40-42, 

45,47,63,-68,72,75, 

79,80,91,94,99/ 

Разом  60   

Примітки 

1. Номер семестру вказують, якщо дисципліна викладається у декількох семестрах. 

2. У показнику «Разом (годин)» кількість годин буде відрізнятися від загальної кількості 

аудиторних годин на кількість годин, що відведена на вивчення тем та питань, які 

вивчаються студентом самостійно (п. 3 додатку 8).  

3. У графі 5 вказується номер відповідно до Додатку 14. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 10 

2 Підготовка до практичних(семінарських) занять  20 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на 

лекційних заняттях  10 

4 
Виконання індивідуального завдання: обговорювання теми тез 

або статті 40 

 Разом 80 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

Реферат 
(вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни виконання  

(на якому тижні) 

1.  Методологічні принципи вивчення суспільства. 6 тиждень – 8 

тиждень  2.  Структура в системному підході. 

3.  Теорія структурації Е. Гідденса. 

4.  Значення поняття цілісність для аналізу суспільства в 

його трансформаційних станах. 

5.  Наведіть спільні і відмінні риси методологій Е. 

Гідденса і Н. Лумана у поясненні структури 

суспільства. 

6.  Різниця методології цивілізацій О. Шпенглера, А. 

Тойнбі і методології сучасного розуміння цивілізації. 

7.  Значення процесу інформатизації в концепціях 

сучасного розуміння суспільства. 

8.  Методологія вивчення інформаційного суспільства з 

урахуванням значення засобів мас-медіа. 

9.  Суспільство ризику. Особливості розвитку, 

характеристики. 

10.  Основні показники або загальні критерії розвитку у 

порівняльному аналізі традиційного, індустріального і 

постіндустріального суспільства. 

11.  Концепції постіндустріальноо та інформаційногго 

розвитку: порівняльний аналіз. 

12.  Р. Дарендорф про конфлікт як суттєву характеристику 

сучасного суспільства та критерієм для визначення 

соціального стану людини. 

13.  Трансформація вчення К. Маркса про класи в 

концепції Р. Дарендорфа. 

14.  Класова модель Е. Гідденса. 

15.  Особливості соціального конфлікту у програмованому 

суспільстві. 

16.  Основні категорії дослідження суспільства А. Турена.   

17.  Сучасні моделі соціальної диференціації. Критерії 

класів, класових прошарків, класових груп. 

18.  Політичне та громадянське суспільство. Значення 

публічної сфери для становлення громадянського 

суспільства. 
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19.  Нові технології нагляду та примусу в інформаційному 

суспільстві. 

20.  Концепт дискурс в трансдисциплінарних дослідженнях 

управління, влади М. Фуко. 

21.  Технологія спокуси і форми насильства в сучасному 

суспільстві. Практична та дискурсивна свідомість. 

22.  Тенденції програмованого суспільства з точки зору 

його політичної організації. Чи може управління мати 

ознаки хибного або істинного? 

23.  Позиції Ф. Фукуями і С. Хантінгтона в оцінці сучасної 

моделі розвитку суспільства. Чи можливо визначити 

позитивні і негативні ознаки лібералізму? 

24.  Види сучасного прояву влади (у політиці, соціальній 

сфері, природному середовищі тощо). 

25.  Управління та функціонування цілісності суспільства. 

Проаналізуйте  сценарії розвитку цієї цілісності з 

позицій демократичного централізму і лібералізму. 

26.  Соціальний детермінізм та антропологічний 

детермінізм. 

27.  Значення культури для освітянських процесів. 

28.  Вплив техно-соціального феномену на зміни в 

освітянському процесі. 

29.  Терміни «гіперреальність», «симулякр», «симуляція» в 

сучасній культурі. Перехід від наочності до більшої 

абстрактності. 

30.  Аналіз значення науково-технічної революції, 

спираючись на поняття діяльність, свобода, 

необхідність і відповідальність. 

31.  Націоналізм публіки та транснаціоналізм еліт. 

32.  Концепції ідентичності. 

33.  Ідентичність та автономія культури. 

34.  Економічна глобалізація як становлення фундаменту 

світового суспільства. 

35.  Економічна глобалізація і модернізація.  

36.  Теоретичні обґрунтування світового суспільства. 

37.  Перспективи розвитку та взаємодій мегатенденцій. 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Лекція – інформативно-доказовий виклад великого за обсягом, складного за 

логічною побудовою навчального матеріалу. 

Метод лекції передбачає ознайомлення студентів з її планом, що допомагає 

стежити за послідовністю викладу матеріалу. Важливо навчити студентів 

конспектувати зміст лекції, виділяючи в ній головне. Це розвиває пам'ять, 

сприйняття, волю, вміння слухати, увагу, культуру мови. 

При проведенні лекційних занять методи готових знань (коли студенти 

пасивно сприймають подану викладачем інформацію, запам'ятовують, а в разі 

необхідності відтворюють її) поєднуються з дослідницьким методом (який 

передбачає активну самостійну роботу студентів при засвоєнні знань: аналіз 

явищ, формулювання проблеми, висунення і перевірка гіпотез, самостійне 

формулювання висновків). 

На початковому етапі вивчення нової інформації на лекціях переважає 

пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) метод, при якому 

викладач організує сприймання та усвідомлення студентами інформації, а учні 

здійснюють сприймання, осмислення і запам'ятовування її.  

На певному етапі, коли викладач відчуває готовність студентів до інших 

методів навчально-пізнавальної діяльності, використовуються більш 

прогресивні методи: 

– репродуктивний: викладач дає завдання, у процесі виконання якого 

студенти здобувають уміння застосовувати знання за зразком; 

– проблемного виконання: викладач формулює проблему і вирішує її, 

студенти стежать за ходом творчого пошуку (студентам подається 

своєрідний еталон творчого мислення); 

– частково-пошуковий (евристичний): викладач формулює проблему, 

поетапне вирішення якої здійснюють студенти під його керівництвом 

(при цьому відбувається поєднання репродуктивної та творчої діяльності 

студентів); 

– дослідницький: викладач ставить перед студентами проблему, і студенти 

вирішують її самостійно, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, підбираючи для 

цього необхідні джерела інформації. 

У викладанні лекційного матеріалу переважає пояснювальний метод, при 

якому викладач не тільки повідомляє певні факти, але й пояснює їх, 

домагаючись осмислення, засвоєння студентами. 

При наявності наочного матеріалу за темою лекції (відеофільми, презентації, 

зразки виробів, лабораторні дослідницькі установки) використовується 

інструктивно-практичний метод викладання, при якому викладач інструктує 

учнів не тільки словесними, але й наочними або практичними способами, як 

виконувати певні практичні дії. 

На відміну від лекційних занять, виконання індивідуального завдання 

потребує від студента дещо інших навичок, тому для нього використовується 

спонукальний метод навчання, коли викладач ставить перед студентами 

проблемні питання і завдання, організовуючи їх самостійну діяльність. 

Студенти при цьому, у свою чергу, самостійно здобувають і засвоюють нові 

знання в основному без допомоги викладача. 
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МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, проведення 

контрольної роботи, виконання індивідуального завдання.  

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної 

роботи студента, проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, виступу на 

заняттях; 

- з індивідуальних завдань – шляхом оцінювання реферату та виступу на 

студентській конференції за обраною темою. 

Семестровий контроль проводиться у формі іспиту (з оцінкою за 100-

бальною шкалою) в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною 

програмою та у терміни, встановлені навчальним планом та графіком 

навчального процесу. 

Семестровий контроль проводиться в усній формі за контрольними 

завданнями або шляхом тестування з використанням технічних засобів.  

Результати поточного контролю (поточна успішність) можуть 

враховуватись як допоміжна інформація для виставлення підсумкової оцінки. 

 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Тема 1. Тема 2. Тема 3. Індивідуальне завдання 

100 20 20 20 30 

 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  

82 … 89 B добре 

74 … 81 C 

64 … 73 D задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 … 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані) 

1) навчальна програма, 

2) робоча навчальна програма  

3) плани семінарських занять 

4) екзаменаційні питання 

5) бібліотечний фонд університету і кафедри 

6) електронні версії навчальної і наукової літератури 

 

Складові навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни розташовані на сайті: 

http://web.kpi.kharkov.ua/philosophy/materiali-dlya-pidgotovki-aspirantiv-usih-

spetsialnostej-z-kursu-svitoglyadni-ta-sotsiokulturni-osnovi-naukovo-tehnichnoyi-

diyalnosti/  

 

 

 

http://web.kpi.kharkov.ua/philosophy/materiali-dlya-pidgotovki-aspirantiv-usih-spetsialnostej-z-kursu-svitoglyadni-ta-sotsiokulturni-osnovi-naukovo-tehnichnoyi-diyalnosti/
http://web.kpi.kharkov.ua/philosophy/materiali-dlya-pidgotovki-aspirantiv-usih-spetsialnostej-z-kursu-svitoglyadni-ta-sotsiokulturni-osnovi-naukovo-tehnichnoyi-diyalnosti/
http://web.kpi.kharkov.ua/philosophy/materiali-dlya-pidgotovki-aspirantiv-usih-spetsialnostej-z-kursu-svitoglyadni-ta-sotsiokulturni-osnovi-naukovo-tehnichnoyi-diyalnosti/
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