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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни:  
Метою слугує задача формування поглиблених теоретичних знань у сфері 

міжпредметних зв’язків поміж філософією, етнологією, культурологією та 

філософією мови, етнопедагогікою. Відповідно у слухачів формується новий 

рівень розуміння можливостей та задач філософії з метою закріплення їх 

здатності до критичного мислення на ґрунті розуміння розвитку історії етнічної 

філософії; використовувати свій інтелектуальний потенціал для аналізу та 

оцінки різноманітних підходів до фактів, їхнього аналізу, критики. Матеріал 

курсу формує новий рівень світогляду та допомагає конструювати нові наукові 

пошуки, відштовхуючись від концептуальних позицій у сучасної філософської 

парадигми та таких мега дисциплінах як Етно- філософія, етнологія, етнічна 

філософія та педагогіка, досліджувати широкий вплив феномену культурних 

стереотипів на повсякденне життя людей на планеті. 

 

Компетентності:  

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. 

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, 



 5 

критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших 

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. 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Онтологічні та гносеологічні концепції у сучасній 

філософії 
 

Теорії раціоналізму: науково-філософські та 

педагогічні методології 
 

Філософсько-антропологічний дискурс сучасності    
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає 33,3%: 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№
 з
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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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1 Л 2 

Т.1. Етнос і соціум у площині дії загальних понять 

ідентичності. Витоки дослідження феномену 

ідентичності 

1. Структура та походження поняття «Етнос» 

2. Структура та походження поняття «Соціум». 

2. Теоретико методологічні основи дослідження кола 

питань, пов’язаних з питанням «Ідентичність»  

4. Етнос та природно-антропогенні ризики у структурі 

соціального простору сучасного глобального суспільства 

5. Філософський аналіз культурних моделей ідентичності.  

/1, 2, 3, 4, 28, 45, 

76, 77, 78, 79, 80./ 

2 Л 2 

Т.2. Поняття та еволюція поняття ідентичність. 

Культурні стереотипи та ідентичність. 

1. Філософський розгляд поняття «Нація» та «Етнос» та 

виникнення і розвиток поняття «ідентичність» у 

дослідженнях філософів. 

2. Етнічні відмінності та національний менталітет, 

загальний огляд поняття культурні стереотипи. 

3. Предмет, методологія та коло питань, пов’язаних 

проблемами сучасної етнопсихології та етнопедагогіки в 

контексті філософських досліджень ідентичності. 

4. Філософський контекст понять «Батьківщина», «Мала 

батьківщина», «Вітчизна», питання боротьби за націю у 

зв’язку з дослідженням поняття «ідентичність». 

5. Відповідність території та нації. 

6. Генезис нації, генезис етносу та етнічного за 

допомогою маркерів ідентичності. 

7. Дискретність етнічної історії Діалектика 

взаємовідносин між етнічним та соціальним в 

національному. 

/3, 4, 5, 6, 28, 34, 

37, 40, 67, 81, 82./ 
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3 Л 2 

Т.3. Витоки національного права та державності з 

позиції ідентичності 

1. Поняття «національне право» з точки зору механізму дії 

культурних стереотипів в межах дії механізмів 

ідентичності. 

2. Духовна пам'ять народу та ідентичність. 

3. Етнолінгвістична специфіка етносу  

4.Етнічна цілісність та етнографічна група. 

5. Національний характер, національні інтереси та 

ідентичності. 

6. Українське самостійництво як феномен. 

7.Взаємовідносини нації та держави в контексті 

ідентичності індивідів. 

8. Етнічні біженці та питання ідентичності. 

9. Політизація етнічності та політична етноконфліктологія 

та ідентичність. 

/3, 4, 7, 8, 9, 15, 

17, 19, 28, 31, 32, 

76, 83, 84./ 

4 Л 2 

Т.4. Ідентичність та етнополітичний вимір 

державотворення 

1. Питання безпеки у відносинах між державами. 

2. Феномен глобалізації та ідентичність 

2. Полі та моноетнічні держави та культурні стереотипи у 

призмі дії феномену ідентифікації. 

5. Права нації та права людини. 

6. Права національних меншин. 

7. Право загально соціальне. 

8. Придбання та втрата етнічного коріння 

/3, 4, 8, 10, 11, 17, 

28, 34, 35, 66, 69, 

70, 85, 86, 87./ 

5 С 2 

Т.1. Ідентичність в контексті вивчення понять «нація» 

та «етнос». 

1.Етнос і соціум. Діалектика взаємодії між етнічним та 

соціальним. Індивідуальним. Особистісним та 

колективним 

2. Ідентичність як механізм самовизначення 

3. Етнополітичний вимір творення ідентичності. 

/3, 4. 11, 12, 13. 

14, 18, 19, 20, 21. 

22, 28,32, 34, 45, 

47, 51. 89, 90./ 

6 Л 2 

Т.5 Нація та етнос в контексті соціального та духовно-

культурного феномену 

1. Основі концепції генезису та походження поняття 

«Нація» 

2. Аналіз генезису та еволюції поняття «Етнос» з 

філософської точки зору в контексті національних 

культурних стереотипів 

3. Загальна характеристика та структура поняття 

«стереотип» та «культурний стереотип». 

/3, 4, 10, 11, 21, 

24, 25, 26, 28, 30, 

31. 32. 44. 45. 56, 

59, 70. 77. 91, 92./ 

7 Л 2 

Т.6. Феномен ідентичності: загальні уявлення 

1. Формування та дія ідентичності.  

2. Ідентичність, ідентифікація як спосіб освоєння 

оточуючого середовища та соціально-культурної 

дійсності. 

3. Гносеологічне та психологічне коріння механізму 

ідентифікації. Вплив епохи на її формування та 

утримання, або знищення. 

4. Загальна структура ідентичностей. 

5. Основні фактори формування та стійкості ідентичності. 

/3, 4,9. 11, 16. 23, 

24, 28, 34, 35, 36. 

41, 42, 42, 51, 53, 

60, 62, 76, 77, 93./ 
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8 Л 1 

Т.7. Структура культурних та етнічних стереотипів як 

одного з чинників формування та утримання 

ідентичності. 

1. Внутрішня структура та механізм дії та 

розповсюдження стереотипів. 

2. Загальні властивості стереотипів: емоційність, 

стійкість, довготривалість, согласованість дії. 

3. Соціально-культурна скерованість дії стереотипів та їх 

прив’язка до ідентичності. 

4. Хибні стереотипи та упередження. Відмінності та 

специфіка. Негативний вплив на свідомість. 

 /3, 4,6, 7, 12, 28, 

38, 39, 40,44, 48, 

50, 53, 62, 64, 66, 

73,74, 77, 94./ 

9 Л 1 

Т.8. Загальні функції ідентичності та культурних 

стереотипів 

1. Когнітивна функція. 

2. Емоційна функція. 

3. Соціально-обмежувальна функція. 

4. Комунікативна функція. 

5. Функція ідентифікації, тощо. 

/3, 4, 28, 29, 30, 

31, 32, 43, 44, 46, 

95. / 

10 С 2 

Т.2. Феномен стереотипу в контексті формування та 

утримання ідентичності  

1.  Властивості та відповідні функції стереотипів у різних 

сферах життя індивідів та спільнот різного рівня. 

2. Стереотип як важливий елемент стійкості та сталості 

ідентичності. 

3. Роль стереотипів у міжкультурних комунікаціях. 

/1, 2, 3, 4, 28, 50, 

53, 57, 58, 96./ 

11 Л 2 

Т.9. Типологія базових стереотипів та питання 

ідентичності.   

1. Етнічні стереотипи: ауто- та гетеротереотипи 

2. Гендерні стереотипи. 

3. Мовні стереотипи.  

/3, 4, 28, 41, 42. 

43, 56, 57, 68, 69, 

78, 79, 80./ 

12 Л 2 

Т.10. Фольклор як форма репрезентації національної 

культури та ідентичності 

1. Народні казки як джерело національної ідентичності та 

менталітету. Базові стереотипи у казках та їх дія. 

2. Народні пісні, приказки. 

3. Епос та билини як зародок протонаціональної форми 

ідентичності. 

4. Колискові та дитячий фольклор, ігри, тощо. 

5. Етнопедагогіка як база культурних стереотипів в 

площині ідентичності (філософський контекст). 

/3, 4, 28, 37, 38, 

39, 41. 42, 44, 45, 

61, 62, 63, 64. 81, 

82, 83, 84./ 

13 Л 1 

Т.11. Національно-культурна специфіка ідентичності. 

Питання зв’язку та впливу мови на формування та 

утримання ідентичності.  

1. Мова та культурний простір. Визначення поняття 

національно-культурної специфіки. 

2. Методи дослідження дії національно-культурної 

специфіки на формування та підтримку ідентичності 

3. Феномен негативного впливу на формування 

індивідуальної та колективної ідентичності. 

/3, 4, 28, 42. 43. 

44, 54, 56. 60. 61, 

84, 85, 86./ 
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14 Л 1 

Т.12. Ідентичність та культурні стереотипи. 

Практичне значення досліджень. 

1. Етнічна ідентичність. 

2. Гендерна ідентичність. 

3. Вікова та соціально-рольова ідентичність. 

4. Мовна ідентичність. 

/3, 4, 28, 29, 30. 

36. 41, 46, 51, 53, 

57, 87, 88, 89./ 

15 С 2 

Т.3. Практичне значення досліджень ідентичності. 

1. Моделювання ідентичності на прикладі текстів 

національних казок. 

2. Моделювання ідентичності на прикладі народних 

пісень, тощо 

3.Індивіуальна та колективна ідентичність у художніх та 

публіцистичних творах. 

4. Національний гумор та ідентичність.  

/3, 4, 28, 30, 31. 

44. 45, 48, 50, 52, 

54, 55, 90, 91, 92./ 

16 Л 2 

Т.13. Філософсько-культурологічний аналіз 

стереотипів (з погляду формування та утримання 

ідентичності). 

1. Стереотипи образів «Ворог» / «Друг». 

2. Стереотипи образів «Свій» / «Чужий». 

3.  Стереотипи образів «Гість» / «Гостювання».  

4. Стереотипи образів «Простір» / «Час». 

5. Стереотипи образів «Вік» / «Соціально-культурні ролі». 

6. Стереотипи образів «Гарний» / «Не гарний». 

7.  Стереотипи образів «Бридкий». 

8. Стереотипи образів «До весільно» / «Після весільної» 

поведінки. 

9. Стереотипи сімейно-рольової групи  

10.Стереотипи образів «Бідність» / «Багатство». 

11. Стереотипи образів «Сирітство» / «Вдівство». 

12. Стереотипи образів «Правда» / «Кривда».  

13. Стереотипи образів «Щастя» / «Нещастя». 

14. Стереотипи образів «Доля» / «Недоля». 

15. Стереотипи образів «Воля» / «Неволя». 

/3, 4, 28, 31, 40, 

43, 47. 56. 63, 76, 

93./ 

17 Л 2 

Т.14. Методологічні підстави досліджень 

міжкультурних комунікацій та ідентичності. 

1. Моделі пізнання різних форм міжкультурних 

комунікацій. 

2. Дискурсивна практика та культурна ідентичність. 

3. Специфіка міжкультурних комунікацій під час плинних 

подій. 

4. Стереотипи «культурного обрію особистості» та 

конфлікти дискурсивного характеру. 

/3, 4, 28, 40, 44, 

46, 94, 95./ 
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18 С 2 

Т.4. Культурні стереотипи та фразеологічна картина 

світу. Мовні стереотипи та їх значення при 

дослідженні ідентичності. 

1. Культурові концепти у мовних картинах світу 

2. Фразеологічні картини світу, етноландшафт та мова, 

мовна картина світу у формуванні ідентичності суб’єкта.  

3. Порівняльні методи при дослідженні відмінностей та 

подібностей у мовних картинах світу за допомогою 

аналізу та зіставлення відповідних культурних 

стереотипів у різних народів. 

4. Лінгвістична культурологія як методологія вивчення та 

дослідження етнічної ідентичності. 

5. Об’єкт, предмет та методи дослідження у 

лінгвокультурології. 

/3, 4, 28, 50, 52, 

53, 67, 73, 74, 93, 

96. / 

19 Л 2 

Т.15. Джерела опису ідентичності. 

1. Психоаналітична література та формування уявлення 

про ідентичність. 

2. Філософія мови та її погляд на формування елементів 

ідентичності 

3. Філософія тілесного. 

4. Гендерна філософія та питання ідентичності 

5. Інші базові компоненти у дослідженні феномену 

ідентичності та її формування та утримання.  

/3, 4, 28, 29, 32, 

35, 47, 48, 81, 83./ 

20 Л 2 

Т.16. Духовні витоки національної філософії та 

педагогіки у формуванні механізмів ідентифікації. 

1. Феномен «національна філософія» та його практичне 

втілення. 

2. Феномен «Національна педагогіка та її практичне 

втілення». 

/3, 4, 28,31, 33. 41. 

42. 64, 67, 70, 75, 

96. / 

21 Л 1 

Т.17. Поступ історії та стан ідентичності в контексті 

глобалізації. 

1. Зміни соціальної структури як фактор зміни гендерних 

стереотипів та ідентичності. 

2. Нові форми гендерних стереотипів у різних прошарках 

суспільств. 

3. Освіта як царина прояву динаміки змін та інновацій у 

суспільній свідомості та формуванні нових форм 

стереотипів. 

4. Журнальна періодика та вплив на ідентичність. 

5. Художня література та ідентичність. 

/3, 4, 8, 16, 19, 28, 

36, 37, 40, 67, 80, 

88./ 

22 Л 1 

Т.18. Аналіз сфери розвитку та зміни у базових формах 

національних ідентичностей 

1. Філософсько-культурологічні передумови до аналізу 

ідентичності у літературі, кінематографі та інших формах 

мистецтва. 

2. Ретроспективний аналіз історичних змін теоретичних 

уявлень про основні концепти ідентичності 

3. Дія культурних стереотипів у формуванні та утриманні 

базової структури ідентичності в різні епохи та відмінні 

національні спільноти. 

/3, 4, 28, 61, 62, 

63, 64, 70, 75. 77, 

90, 95./ 
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23 С 2 

Т.5. Базові теоретичні основи досліджень феномену 

ідентичності 

1. Міждисциплінарний статус поняття «ідентичність». 

2. Дослідження феномену дії ідентичності та її механізмів 

у науковій літературі, художній та ЗМІ 

3. Дія та протидія стереотипів та упереджень в межах 

формування ідентичності.  

/3, 4, 12, 13, 19, 

23, 28, 34, 45, 46, 

70, 73, 77, 96. / 

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 аспірантом 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(лабораторних, семінарських) занять  10 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на 

лекційних заняттях  20 

4 Виконання індивідуального завдання: 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 

2 

 

 

3 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

8 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

 

13 

 

14 

 

15 

 

 

 

16. 

17. 

18.  

19. 

 

20. 

 

 

21. 

22. 

 

23. 

 

Філософський аналіз понять «етнос» та «соціум». 

Дослідження специфіки розвитку етнічного в працях 

українських науковців кінця ХІХ, початку ХХ сторіччя. 

Питання ідентичності у працях Сімони де Бовуар 

 Питання розгляду феномену «ідентичність» в контексті 

історичної ретроспективи.  

«Нація» та еволюціонування поняття у дослідженнях 

філософів та політологів, культурологів, тощо. 

Етнічні відмінності та національний менталітет. 

Генезис нації, генезис етносу та етнічного. 

Поняття «національне право» з точки зору механізму дії 

культурних стереотипів. 

Духовна пам'ять народу та ідентичність. 

Етнолінгвістична специфіка етносу та іденичність. 

Розгляд поняття етнічна цілістність та етнографічна группа в 

контексті механізму дії ідентичності 

Національний характер та національні інтереси в контексті 

ідентичності. 

 Питання придбання та втрати етнічного коріння та 

ідентичності. 

Культурні стереотипи в контексті вивчення філософського 

аналізу розвитку понять нація та етнос, ідентичність. 

 Основні фактори формування та стійкості механізмів 

ідентифікації. 

Соціально-культурна скерованість дії стереотипів та їх 

прив’язка до ідентичності. 

Типологія базових стереотипів та питання ідентичності. 

Етнічні стереотипи: ауто- та гетеротереотипи. Гендерні 

стереотипи. Мовні стереотипи.  

Соціальна пам'ять та ідентичність. 

Суб’єкт з точки зору дії феномену ідентифікації 

Свідомість і мова з позиції формування ідентичності 

Питання розуміння концепту «тілесність» з точки зору 

гендерних стереотипів 

Філософсько – культурологічний аналіз трансформації поняття 

ідентичність у творах філософів ХХ-ХХІ сторіччь. 

Европейська ідентичність. 

Розвиток поняття «ідентичність» у філософській традиції 

Сходу. 

Питання розвитку та трансформації української ідентичності. 

Ідентичність та теорії архетипів. 

Ідентичність та свобода. 

Питання формування релігійної ідентичності 

Взаємодія індивідуального та колективного у механізмі дії 

ідентичності суб’єкта  

Реферат потрібно 

виконати на 8 тижні 

навчання 
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24. 

25. 

26. 

27. 

 

28. 

29. 

 

 

Розуміння поняття «Інтерсуб’єктивність». 

Утопії та формування ідентичності: ризики та проблеми 

вирішення. 

Колективна ідентичність. 

Вплив механізмів досвіду та пізнання на формування та 

підтримку ідентичності 

Питання «штучної ідентичності» та її негативної дії  
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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 аспірантів 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 аспірантами інформації, а учні 

здійснюють сприймання, осмислення і запам'ятовування її.  

На певному етапі, коли викладач відчуває готовність аспірантів до інших 

методів навчально-пізнавальної діяльності, використовуються більш 

прогресивні методи: 

– репродуктивний: викладач дає завдання, у процесі виконання якого 

аспіранти здобувають уміння застосовувати знання за зразком; 

– проблемного виконання: викладач формулює проблему і вирішує її, 

аспіранти стежать за ходом творчого пошуку (аспірантам подається 

своєрідний еталон творчого мислення); 

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

поетапне вирішення якої здійснюють аспіранти під його керівництвом 

(при цьому відбувається поєднання репродуктивної та творчої діяльності 

аспірантів); 

– дослідницький: викладач ставить перед аспірантами проблему, і аспіранти 

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 аспірантами. 

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 аспіранта дещо інших навичок, тому для нього використовується 

спонукальний метод навчання, коли викладач ставить перед аспірантами 

проблемні питання і завдання, організовуючи їх самостійну діяльність. 

Аспіранти 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 аспіранта, проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, виступу на 

заняттях; 

- з індивідуальних завдань – шляхом оцінювання реферату та виступу на 

аспірантській 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 АСПІРАНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності аспіранта 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Тема 1  Тема 18 Індивідуальне завдання 

100 4 * 4 18 

* з кожної теми лекції яких передбачено 20, аспірант отримує максимально 4 

бали 

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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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова література 
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