1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Вид дисципліни

Характеристика дисципліни за формами навчання
денна

заочна

Обов’язкова

-

Мова викладання, навчання та оцінювання

Українська мова

Загальний обсяг кредитів / годин

3 / 90

Курс

2

-

Семестр

4

-

Кількість змістових модулів з розподілом:

3

Обсяг кредитів

3

-

Обсяг годин, в тому числі:

90

-

Аудиторні

42

-

Модульний контроль

6

-

Семестровий контроль

15

-

Самостійна робота

27

-

екзамен

-

Форма семестрового контролю

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Основною метою вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з об’єктом
та предметом практичної філософії, категоріальним апаратом та її головними парадигмальними
моделями.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Практична філософія: Основи практичної
філософії» є: формування у студентів цілісного системного уявлення про теоретичні засади
практичної філософії, знань про сутність практичного, що можливе завдяки свободі, в рамцях
основних парадигм його тлумачення.
Студент має сформувати такі компетентності:
ЗК-03 - Креативність. Здатність до продукування/генерації новітніх підходів
оформлення результатів розумової діяльності; відкритість для інноваційних ідей і готовність до
змін думок в світлі наявних даних і аргументів.
ФК-3 – Аналіз і синтез. Уявлення про структуру філософського знання, розмаїття та
особливості філософських дисциплін, їх ролі в обґрунтуванні та розвитку людського мислення,
пізнання світу, культури та суспільства.
ФК – 11 - Навички в організаційно-управлінській діяльності. Здатність застосовувати
навички організації та проведення дискусій; вміння використовувати базові філософські знання
в процесі прийняття управлінських рішень; здатність до планування, організації та управління
своєю професійною діяльністю і роботою різних колективів; володіння навичками підготовки
службових документів і ведення ділового листування
3. Результати навчання за дисципліною
 ПРН – 02у - Здатність продемонструвати знання різних форм і методів наукового
гуманітарного пізнання, сучасних соціальних й етичних проблем, наукових шкіл,

напрямків, концепцій; вміння реконструювати історичний поступ світової філософії,
етапи її розвитку, еволюцію основних філософських ідей та проблем.
 ПРН – 04у - Здатність співвідносити різні філософські традиції, встановлювати їх
особливості; встановити зв’язок між основними філософськими субдисциплінами.
 ДПРН-02 – Для тематичної спеціалізації «Аналітика релігійних процесів». Уміння
засвоювати систему релігієзнавчого знання, що дозволяє застосовувати критичний
підхід при аналізі складних процесів суспільного життя та етичної поведінки в ньому,
сформують різносторонній духовно-етичний та інтелектуальний багаж, сприятимуть
опануванню правилами наукового пізнання світу та морально досконалої позиції в
ньому.

4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання

Самостійна

Індивідуальні

Змістовий модуль І
Предмет практичної філософії та парадигмальні моделі
Тема 1. Сучасна реабілітація практичної філософії
8
2
2
Тема 2. Парадигмальні моделі практичного розуму
9
2
2
Модульний контроль
2
Разом 19 4
4
Змістовий модуль II
Практичні імплікації теорії соціальної дії
Тема 3. Основні засади теорії комунікативної дії
10 2
4
Тема 4. Методологічні настанови трансцендентальної
15 4
2
4
прагматики
Модульний контроль
2
Разом 27 6
2
8
Змістовий модуль III
Комунікативна практична філософія як дискурсивна етика
Тема 5. Теоретичні засади дискурсивної етики
12 2
2
4
Тема 6. Дискурсивно-етична легітимізація соціально15 4
6
політичних інститутів
Модульний контроль
2
Разом 29 6
2
10
Підготовка та проходження контрольних заходів 15
Усього 90 16
4
22

Лабораторні

Практичні

Семінари

Лекції

Назви змістових модулів і тем

Усього

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна:

-

-

4
5

-

-

9

-

-

4

-

-

5

-

-

9

-

-

4

-

-

5

-

-

9

-

-

27

5. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль I. Предмет практичної філософії та її парадигмальні
моделі
Тема 1. Реабілітація практичної філософії та її дисциплінарне поле
Розпад замкнених картин світу та світоглядів. Релятивність та довільність етичних
орієнтацій. Функціонально диференційоване суспільство як децентроване суспільство.
Суперечки “про позитивізм” та “свободу від цінностей” 50-60 років ХХ ст.. Контроверзи
об’єктивізм-суб’єктивізм та раціональність-ціннісна за ангажованість дії.
Когнитивістські етики: можливість неупередженого обговорення практичних питань на
раціональних підставах.
Опоненти когнитивістів: дефінітивні теорії, інтуїтивістські ціннісні етики,
некогнитивістські теорії (емотивізм та децизіонізм). Розуміння нормативних речень як
описових, експресивних, імперативних або прескрептивних.
Сучасні тенденції до аксиологізації та етизації у ціннісному консерватизмі, комунітаризмі,
теологічній філософії, постмодернізмі. Реанімація етики як першої філософії.
Проблема ідентифікації предмета практичної філософії. Фактичне і належне.
Дія як категорія, що не редукується. Людина як морально-практична істота. Самоідентифікація
у процесі комунікативної дій.
Нормативна єдність практичного та теоретичного розуму (неподільність чотирьох
домагань значущості як умови людського мовлення – смислу (зрозумілості), правдивості,
істинності і правильності). Епістемічне та практичне “Я”. Нормативні перспективи людського
світу. Людська життєва практика як умістище критеріїв та масштабів наукових та технічних
дій.
Дисциплінарне коло сучасної практичної філософії: дискурсивна етика та філософія
мови, політична філософія, філософія господарювання, філософія екології, філософія права,
філософія релігії, філософія техніки.
Теоретична та практична філософія. Онтологія та практична філософія. Антропологія та
практична філософія. Герменевтично-інтерпретаційна функція практичної філософії.
Тема 2. Парадигмальні моделі практичного розуму
Поняття практичного розуму. Практичний розум як «фронезис» Арістотеля.
Трансформація змісту практичного розуму у філософії Нового часу (Гоббс, Ляйбніц). Свобода
як самозаконодаство практичного розуму ( Кант). Практичний розум як практичний дух
(Гегель).
Проблема обґрунтування (легітимації) у філософії. Головні підходи обґрунтування
моральних норм соціальної дії: інтуїтивізм (ціннісний консерватизм), децісіонізм (теорія
системного аналізу Н.Лумана), раціоналізм (комунікативна філософія). Проблема граничного
обґрунтування (Letzbegrundung) в комунікативній практичній філософії.
Постмодерністська критика практичного розуму. Деконструкція поняття суб’єкта. Історія
владних практик конституювання суб’єктивності. Влада як культурний феномен, комплекс
стратегічних відносин. Мікровлада: повсякденні міжіндивідні інтеракції. Подолання
«юридичної матриці».
Комунікативна практична філософія. Поняття практично-комунікативного розуму.
Діалектика комунікативної і стратегічної раціональності за В.Гьосле.

Змістовий модуль ІІ. Практичні імплікації теорії соціальної дії
Тема 3. Основні засади теорії комунікативної дії
Інтерcуб’єктивність як опозиційна до суб’єктивності парадигма філософського способу
мислення.
Теорія інтерсуб’єктивності як актуальна проблема “філософії життя” В.Дільтея та
феноменології Е.Гуссерля. Відмова від тлумачення розуму як спонтанної суб’єктивності, що

конституює світ, лишаючись поза світом. В.Дільтей: конкретно-історична тотожність мислення
та буття. Життя як динамічна цілісність культурного середовища. Концепт “життєвого світу”.
Горизонтна даність людського буття в контексті життєвого світу.
Онтологія суб’єкта культури. Історичність як первісна характеристика людського буття.
Феномен розуміння як проблема буття. Герменевтична ідея кола (М. Гайдеггер, Г.-Г.Гадамер).
Л.Вітгенштайн: “аргумент проти індивідуальної мови” Нормативні імплікації повсякденної
мови. Відкритість моральної мовної гри. Плюральність, розмаїтість, багатоваріантність
одночасно функціонуючих дискурсивних практик.
Взаємозв’язок між мовленням та дією. Спрямування на порозуміння у мовленнєвих діях.
Рефлексивна природа мови: самодостатність мовленнєвих дій. Співвідношення понять
“цілераціональна”, “стратегічна” та “комунікативна дія”. Претензії на значущість.
Пропозиціональна істина, нормативна правильність та суб’єктивна правдивість як
характеристики мовленнєвої дії. Типи інтеракцій.
Перформативні висловлювання та перформативна суперечність. Перформативна настанова
учасника інтеракції. Комунікативна дія як символічно опосередкована інтеракція: конкретноісторичний процес виробництва соціальної реальності; констутиювання реальності як предмета
пізнання.
Моральна аргументація: заміна суперечливих свідоцтв особистого досвіду, які не
підлягають корекції, на судження, націлені на універсальність та неупередженість.
Неможливість веріфікації/фальсифікації нормативних висловлювань на кшталт дескриптивних.
Відмова від семантичного аналізу смислів речень та висловлювань на користь теорії
аргументації.
Поняття асертеричної та нормативної значущості. Внутрішній зв’язок соціальної реальності з
претензіями на нормативну значущість. Двозначний характер значущості належного: дієвість та
соціальна значущість.
Надособистісний та загальний характер моральних приписів. Апеляція до Кантового
категоричного імператива. Діапазон інтерпретацій принципу універсалізації: а) Моральні
норми повинні мати форму безумовних універсальних речень належності; б) Вимога
послідовності; в) Вимога інтерсуб’єктивного визнання.
Поняття морального у Ю.Габермаса. Принцип універсалізації. Строгий смисл універсалізації:
припущення універсалізації незалежно від соціального простору та історичного часу.
Тема 4. Методологічні настанови трансцендентальної прагматики
Рецепція американського прагматизму. Семіотична теорія Ч.Пірса: інтерпретативне
пізнання, опосередковане знаковою системою; постулат “останнього переконання”;
конституювання спільноти як суб’єкту пізнання.
Методично-рефлексивне зосердження уваги на мовленнєво-інтерактивних діях як сфері
дискурсивного формування та генерування смислів. Дискурсивний інтеракціонізм Дж.Міда:
інтерналізований “Ближній” та генералізований “Інший”. “Перейняття ідеальних ролей”
суб’єктом морального судження. Поняття «універсального (трансцендентального) дискурсу».
Відкидання трансцендентально-онтологічної подвійності світу явищ та морального світу.
Когнітивна психологія та теорія онтогенезу здатностей морального судження (Ж.Піаже, Л.
Кольберг).
Структурно-лінгвістична теорія «Я»-розвитку Н.Хомські. Поняття мовленнєвої
компетенції.
Прагматичний поворот у теорії значень. Теорія мовленнєвих актів Дж.Серла та
Дж.Остіна. Поняття іллокутиву й перлокутиву. Констативні та перформативні вислови.
Перформативні суперечності та способи їх уникнення.

Змістовий модуль ІІІ. Комунікативна практична філософія як дискурсивна етика
Тема 5. Теоретичні засади дискурсивної етики
Консенсуально-дискурсивна раціоналізація життєвого світу. Концепт життєвого світу як
система узвичаєних конвенцій; допредикативне та докатегоріальне конкретне знання мови та
світу. Доповнювальність понять «життєвий світ» та «комунікативна дія». Взаємна інтеграція
знання світу та знання мови. Достатні підстави претензій на значущість: знання горизонту,
знання контексту, знання підстав. Проблематизація та комунікативне відновлення знання
горизонту та знання контексту.
Дискурс як форма раціональної комунікації, в якій тематизуються проблематичні
претензії на значення. Гіпотетична настанова щодо узвичаєних життєвих форм та норм. Строгі
дискурси: теоретичний та експлікативний. Практичні дискурси (вираз та адекватність
інтерпретацій потреб), естетична та терапевтична критика.
Настановча функція комунікативної спільноти. Конвенціоналізм та його критика у
К.О.Апеля. Стратегічний компроміс як вольове рішення, що не потребує подальшого
обгрунтування. Стратегічна, тобто технічно-інструментальна, раціональність. Компроміс як
тимчасова конвенція з обмеженим колом учасників. Згода за рахунок третьої сторони.
Трансцендентальні умови комунікації. Поняття ідеальної комунікації (необмеженої
комунікативної спільноти). Поняття консенсусу. Консенсуально-комунікативна раціональність.
Аргументативний дискурс усіх можливих учасників як ідеальна інстанція обгрунтування норм,
що стали проблематичними. Контрфактичне передування ідеальної комунікації. Рівна
співвідповідальність усіх членів (потенційно необмеженої) аргументативної спільноти. Норми
комунікативної етики. Поняття комунікативної компетенції.
Тема 6. Дискурсивно-етична легітимація соціально-політичних інститутів
Трансцендентально-прагматичний механізм обгрунтування моральних принципів. Рівні
передумов аргументації: логіко-семантичний рівень продуктів, діалектичний рівень процедур
(прагматичні передумови порозуміння - визнання), риторичний рівень процесів (загальні умови
симетричності). Передумови загальних дискурсів, що мають неусувний (трансцендентальний)
характер: умови можливості аргументуючого мовлення як такого. Апріорний горизонт
передумов дискурсивної практики.
Відмова претензій етики на остаточне обгрунтування у сфері життєвого світу.
Г.Йонас: витлумачення екологічної кризи як онтологічної. Відкидання постулату про цінніснонейтральну природу. Питання про незаперечні цінності. Аксіологічна перевага буття над
небуттям. Практична філософія і натурфілософія. Подолання антропоцентризму в етиці.
Футурологія застереження.
Критика К.-О.Апелем телеології буття Г.Йонаса за неможливість повернення до
онтолого-метафізичної парадигми обгрунтування засобами докантівської філософії. Вимога
обгрунтування принципів всеузагальненої відповідальності виключно через строгу
трансцендентальну рефлексію.
Відношення моралі, права та політики. Правова чинність моральних норм. Звільнення
адресата права від необхідності обгрунтовувати норми. Право як поєднання свободи кожного із
спільно визначеним взаємним примусом. Узгоджувальна природа законів, формальне апріорі
політичної свободи.
Моральна природа політичних принципів. Поняття легітимації. Процедурний тип
легітимації. Правова форма політичних рішень. Зорінтованість політики на колективні
цілепокладання в межах погоджених правил. Принцип зміни. Поняття про розумну практичну
згоду. Принцип збереження у політичній сфері: усвідомлення фактичності реальної комунікації
та збереження її узвичаєних форм. Принцип доповнювальності.
Трансформація нормативного фундаменту економічної теорії. П.Ульріх: філософія економіки
як комунікативна метатеорія. Проблема інституційного застосування моральних норм до
системи ринкового господарства.

Незворотність процесу диференціації суспільства. Власний код сфери економіки:
прибутки-збитки. Конфлікт між моральними нормами та принципом прибутку. Концепція
“якості життя”. Трирівнева система соціально-економічної раціональності: сфера легітимації та
контролю економічної системи; функціональне управління комплексною економічною
системою; калькуляційна раціональність персональної дії. Проблема виявлення колективного
ладу уподобань. Комунікативно-етична раціональність у сфері економіки та господарювання.
Ідея підприємницько-політичного діалогу. Прагматичні умови застосування комунікативної
етики. Соціально-відповідальне підприємництво, зорієнтоване на політику консенсусу:
діалогічна концепція відповідальності.
Ідея “соціального ринкового господарства” К.Гоманна. Пріоритет політики над
економікою. Обгрунтування пріоритету шляхом комунікативного консенсусу.
Методологічні межі комунікативної теорії. Область застосування деонтологічної етики:
розповсюдження тільки на питання, які можна обговорювати раціонально. Неможливість
обрати гіпотетичну настанову щодо джерел власної ідентичності.
Межі раціонального дискурсу (А.Велмер): обумовленість практичного, естетичного та
терапевтичного дискурсу суспільно-історичною ситуацією; вкоріненість практичних дискурсів
у “боротьбі за визнання”; локальність та епізодичність практичних дискурсів.
Критика В.Гьосле: комунікативна прагматика як комунікативний ідеалізм. Зведення світу до
знання про світ. Критика Т.Ренча: методологічний розрив між належним та буттям.
Самодетермінація комунікативно-дискурсивної практики.
Критика Г.Люббе: недостатність критеріїв розрізнення стратегічної та комунікативної
дій. Б.Екерман: вимога розмовної стриманості. Критика Б.Вальденфельса: логоцентризм та
євроцентризм.
П.Козловськи: невизначеність здатності бути раціональним, відсутність повної
поінформованості акторів, фактор професіоналізації публічних видів діяльності; витрати на
дискурс (особисті та суспільні).
Критика кантіанської та гегельянської традиції практичної філософії в сучасному
прагматизмі (Р.Рорті). Критика концепції самості. Публічна мораль як предмет «ми-інтенцій».
Зміна «доктрини об’єктивності» на «доктрину солідарності». Судження на підставі історичного
досвіду.

6. Контроль навчальних досягнень
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Відвідування лекції
Відвідування семінарських занять
Відвідування практичних занять
Робота на семінарському занятті
Робота на практичному занятті
Лабораторна робота (в тому числі допуск,
виконання, захист)
Виконання завдань для самостійної
роботи
Виконання модульної роботи
Виконання ІНДЗ
Максимальна кількість балів: 256
Розрахунок коефіцієнта: 60/256 = 0,234

Максимальна
кількість балів

Кількість одиниць

Модуль 3

Максимальна
кількість балів

Кількість одиниць

Модуль 2

Максимальна
кількість балів

Кількість одиниць

Вид діяльності студента

Максимальна к-сть
балів за одиницю

Модуль 1

1
1
1
10
10
10

2
2
2
-

2
2
20
-

3
1
4
1
4
-

3
1
4
10
40
-

3
1
5
1
5
-

3
1
5
10
50
-

5

2

10

2

10

2

10

1
-

25
59

1
-

25
93

1
-

25
104

25
30
Разом

-

-

-

6.2

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.
Методичні рекомендації до виконання завдань
Шляхом звернення до рекомендованої літератури письмово відпрацювати питання

До
теми

Годин
за
планом

Т1

4 г.

Т2

5 г.

Т3

4 г.

Т4

5 г.

Зміст самостійної роботи
До модуля І (9 г.)
Законспектувати працю: Єрмоленко А.М. Сучасна
практична філософія: проблеми, теорії, концепції
// Практична філософія, 2000. - № 1 – С.20-30.
Законспектувати працю: Хабермас Ю. О
прагматическом,
этическом
и
моральном
употреблении практического разума // Хабермас
Ю.
Демократия.
Разум.
Нравственность.
Московские лекции и интервью.- М., 1995.- С7-32
Законспектувати фрагменти праць:
1. Кант И. Критика практического разума //Соч. в
6-ти тт. Т.4 (1). – М., 1965. – С.452-454.
2. Кант И. Критика чистого разума //Соч. в 6-ти
тт. Т.3. – М., 1964. – С.224-234, 327-341.
3. Кант И. Метафизика нравов // Соч. в 6-ти тт.
Т.4(2) – М., 1965. – С. 11-152.
До модуля ІІ (9 г.)
Законспектувати наступні праці:
1. Габермас Ю. Дії, мовленнєві акти,
мовленнєві інтеракції та життєвий світ //
Ермоленко А.М.
Комуникативна практична
філософія. – К.: Лібра, 1999. – С. 298-304.
2. Хабермас Ю. Моральное сознание и
комуникативное действие. – СПб: “Наука”, 2000.
– С.53-66, 183 – 198.
3. Габермас Ю.Структурні перетворення у
сфері відкритості – Львів: Літопис, 2000. – С.4455, 58-305.
4. Габермас Ю. Комунікативні дія та дискурс
– дві форми повсякденної комунікації //
Ситниченко Л.А. Першоджерела комунікативної
філософії. – К.: Либідь, 1996. – С.84-90.
Законспектувати праці:
1. Ситниченко
Л.А.
Першоджерела
комунікативної філософії. – К.: Либідь, 1996. –
С.29-44.
1. Апель
К.О.
Обгрунтування
етики
відповідальності
//
Ситниченко
Л.А.
Першоджерела комунікативної філософії. – К.:
Либідь, 1996. – С.47-67.
2. Апель К.О. Ситуація людини як етична
проблема // Єрмоленко А.М. Комунікативна
практична філософія. – К.: Лібра, 1999. – С.233248.
3. Апель К.О. Апріорі комунікації та основи етики.
До проблеми раціонального обгрунтування
етики за доби науки // Сучасна зарубіжна
філософія. Течії та напрями. – К., 1996.

Форма
звітності
(контролю)

Бали

Конспект

5

Конспект

5

Конспект

5

Конспект

5

За працею Ю. Габермаса (Хабермас Ю.
Философия
как
“метаблюститель”
и
“интерпретатор” // Хабермас Ю. Моральное
сознание и коммуникативное действие. – СПб
«Наука», 2000. – С.7-33) письмово відпрацювати
питання:
1. В якій мірі у сучасному філософському
дискурсі
виконується
вимога,
висунута
Ю.Габермасом
щодо
філософії
–
бути
метаінтерпретатором без тотальних теоретичних
претензій?
2. Чи може герменевтично-інтерпретаційна
функція філософії бути визнана універсальною
для
будь-якого
сучасного
філософського
напрямку?
3. В чому ви вбачаєте сенс вивчення історії
філософії, якщо прийняти критику, спрямовану
проти “вчителів думки”?
4. Яким чином рецепція здобутків традиційної
європейської філософії здійснюється в самій
комунікативній теорії?
Т5

4 г.

Т6

5 г.

Разом 27 год.

6.3

До модуля ІІІ (9 г.)
Законспектувати праці:
Конспект
а) Апель Карл-Отто Дискурсивна етика як
політична етика відповідності у ситуації сучасного
світу //
http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Books/Apel1.pdf
б) Апель Карл-Отто Екологічна криза як виклик
дискурсивній етиці //
http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Books/Apel2.pdf
За працею Г.Йонаса (Йонас Г. Принцип Конспект
відповідальності – К.: Лібра, 2001) письмово
відпрацювати питання:
1. Зв’язок між онтологією і етикою у Г.Йонаса
2. Подолання антропоцентризму
3. Зміст концепту «Евристика страху»

5

5

30
Балів

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою
системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок,
розширення кількості підсумкових балів до 100.
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу студента на
семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних завдань, за модульну
контрольну роботу. Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в електронному
вигляді або з використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів
здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля.
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:
а) Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні презентації,
індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд проблемних питань, фронтальне
(комбіноване) усне опитування, колоквіум, ігрові ситуації, контрольна співбесіда з
проблеми модуля, тренінг, підбір власної бібліотеки, складання тез.

б) Методи письмового контролю: вхідні тести, соціопедагогічний практикум, контрольна
робота, розробка графіків, таблиць, схем, діаграм, презентація соціального проекту, мінідиктант з визначення термінів, контрольна робота, творчі (дослідницькі) завдання,
підготовка письмових відповідей на проблемні питання.
в) Комп’ютерного (дистанційного) контролю: мережеве навчання, консультаційного
форуму, практичних робіт в асинхронному режимі, навчального проекту (моделювання
політичного процесу чи явища) в синхронному режимі, хмарні технології, заняття з
представленням
знань та умінь моделі кореспондентського навчання, проект з
залученням SMART- технологій.
г) Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни (п. 7), де зазначено види
контролю і кількість балів за видами. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та
порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у
таблицях.

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю
№
1
2
3
4
5

6.4

Вид діяльності
Відвідування лекційних занять
Відвідування практичних занять та семінарів
Усна відповідь на семінарському занятті/
письмова відповідь на практичному занятті
Самостійна робота
МК
Підсумковий бал
Коефіцієнт

Кількість балів
0-1(разом 0-8)
0-1(разом 0-13)
0-10 (разом 0-130)
0-5 (разом 0-30)
0-25 (разом 0-75)
0-256
0,234

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування,
співбесіда, залік. Методи письмового контролю: модульне письмове тестування;
підсумкове письмове тестування, реферат.
- Комп’ютерного контролю: тестові програми.
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання
самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог:
- систематичність відвідування занять;
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;
- повний обсяг їх виконання;
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;
- самостійність виконання;
- творчий підхід у виконанні завдань;
- ініціативність у навчальній діяльності;
- виконання тестових завдань.

6.5

Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
1. Практичний (моральний) вимір філософії

2. Дисциплінарне поле практичної філософії
3. Герменевтично-практична функція практичної філософії
4. Три перспективи тлумачення свободи в практичній філософії
5. Свобода як практична апріорі (Кант)
6. Передумови та сутність сучасної реабілітації практичної філософії
7. Поняття теоретичного та практичного розуму
8. Феномен прагматичного, етичного та морального за Ю.Габермасом
9. Контроверза матеріальної етики і етики відповідальності
10. Головні засади арістотелівської етики блага
11. Практичний розум (Phronesis) за Арістотелем
12. Головні ускладнення етики Арістотеля
13. Особливості практичної філософії утилітаризму
14. Головні ускладнення практичної філософії утилітаризму
15. Поняттєві межі Кантової практичної філософії
16. Категоричний імператив практичного розуму
17. Постулати практичного розуму (за Кантом)
18. Головні ускладнення практичної філософії Канта
19. Контроверза телеологічних та деонтологічних етик
20. Криза філософії трансценденталізму та основні підходи до її подолання
21. Теоретичні джерела трансцендентальної прагматики
22. Теоретичні засади трансцендентальної прагматики
23. Прагматична семіотика Ч.С.Пірса
24. Теорія мовленнєвої дії Дж.Остіна: констатив та перформатив
25. Теорія ілокутивних сил Остіна-Серля
26. Сутність перформативних протирічь та їх спростування у комунікації
27. Поняттєвий обрій комунікативної практичної філософії
28. Поняття комунікативної дії. Претензії на значущість у комунікативній дії
29. Дискурс як раціональна форма комунікації: форми дискурсів
30. Дискурсивна етика: зміст її щаблів
31. Принцип універсалізації комунікативної етики
32. Концепт комунікативно-структурованого життєвого світу Ю.Габермаса
33. Евристичний потенціал двохступенєвої концепції суспільства Ю.Габермаса
34. Сутність системи доповнюваності західної ідеології
35. Вчення Апеля про типи раціональності
36. Теорія соціальної дії М.Вебера
37. Примат етики над мораллю за П.Рікерем
38. Два аспекти дії у життєвому світі: комунікативна і стратегічна раціональність
39. Вчення Кольберга про розвиток моральної свідомості та його рецепція в комунікативній
теорії
40. Проблема граничного обґрунтування моральних норм: головні підходи до її розв’язання
41. Трансцендентальні умови комунікації
42. Поняття необмеженої (ідеальної) комунікативної спільноти та її роль як регулятивної
ідеї в дискурсивній практиці
43. Формально-процедурні принципи досягнення консенсусу
44. Поняття комунікативної компетенції Ю.Габермаса
45. Поняття “політичної відкритості” Ю.Габермаса як засада нормативної теорії демократії
46. Сутність метагерменевтики (Габермас) як методу експлікації системно викривленої
комунікації
47. Поняття легітимації: дискурсивно-етична стратегія легітимації політичної дії
48. Легітимаційний аспект моралі щодо політичної системи
49. Реконструкція форм суспільної інтеграції в площині комунікативної теорії
50. Обґрунтування “Принципу відповідальності” за Г.Йонасом
51. Комунікативно-теоретична реконструкція категоричного імперативу І.Канта

52. Нормативна перевага етики справедливості над етикою добра за К.-О.Апелем
53. Постмодерністська критика комунікативного (практичного) розуму
54. Універсальний дискурс як моральна інстанція легітимації політичної системи
55. Універсальний громадський дискурс як метаінституція демократії
56. Стратегії етичної легітимації ринкового господарства
57. Утопічний вимір консенсуально-дискурсивного обгрунтування норм та цінностей
58. Методологічні межі комунікативної теорії
59. Парадокси процесу раціоналізації М.Вебера та їх витлумачення в комунікативній теорії
60. Нормативний і комунікативний консенсус: їх специфіка

6.6

Шкала відповідності оцінок
Рейтингова
оцінка
A

B
C
D
E

FX

F

Оцінка за
стобальною
шкалою

Значення оцінки

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах
90 – 100 балів обов’язкового матеріалу з можливими незначними
недоліками
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в
82-89 балів межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих)
помилок
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною
75-81 балів
кількістю помилок
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною
69-74 балів кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання
або професійної діяльності
Достатньо – мінімально можливий допустимийрівень
60-68 балів
знань (умінь)
Незадовільно з можливістю повторного складання –
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного
35-59 балів
перескладання за умови належного самостійного
доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним
1-34 балів вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь),
що вимагає повторного вивчення дисципліни

7. Навчально-методична картка дисципліни
Разом: 90 год., лекції – 16 год., семінарські – 4 год., ПЗ – 22 год, самостійна робота – 27 год., модульний контроль – 6 год, семестровий
контроль – 15 год.

Самостійна
робота
Види
поточного
контролю
Семестровий
контроль

Самостійна
робота №1

Комунікативна практична філософія як
дискурсивна етика
(104 бали)

Самостійна
робота №2

МКР №1 (25 балів)

-

Самостійна робота №3

Самостійна робота №4

МКР №2 (25 балів)
Екзамен

Самостійна робота №5

Апріорний горизонт
дискурсивно-етичної
практики легітимації
(1+10)

Дискурсивна етика
(1+10)
Політика, влада та
легітимність (1+10)

Комунікативна практична
філософія
(1+10)

Поняття публічності,
громадської думки та
громадянського
суспільства (1+10)

-

Теоретичні засади
дискурсивної етики
(1 бал)

Ступені розвитку
моральної свідомості до
універсалізації
взаємності (1+10)

-

Метадологічні настанови
комунікативної прагматики
(1 бал)

Практичний розум як
комунікативна
раціональність (1+10)

Основні засади теорії
комунікативної дії
(1 бал)

Дискурсивноетична
легітимізація
соціальнополітичних
інститутів
(1 бал)

Основні поняття
трансцендентальної
прагматики (1+10)

Морально-практичний
вимір філософії (1+10)

Теми
практичних
занять

-

Практичні імплікації теорії соціальної дії
(93 бали)

Свобода – практичне
апріорі, індикатор
достеменної
практичності розуму
(1+10)

Теми
семінарських
Занять

Парадигмаль
ні моделі
практичної
філософії
(1 бал)

Змістовий модуль ІІ

Соціальна дія, правила,
розуміння (1+10)

Сучасна
реабілітація
практичної
філософії
(1 бал)

Змістовий модуль ІІ

Прагматична, етична та
моральна перспектива
практичного розуму
(1+10)

Теми
Лекцій

Змістовий модуль І
Предмет практичної
філософії та її
парадигмальні моделі
(59 балів)

Практична філософія як
рефлексія про знання
соціального життя (1+10)

Модулі
Назва
Модуля

Самостійна
робота №6

МКР №3 (25 балів)

8. Рекомендовані джерела
Основні (базові)
1. Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К.: Лібра, 1999.
2. Єрмоленко А.М. Сучасна практична філософія: проблеми, теорії, концепції // Практична
філософія, 2000. - № 1 – С.20-30.
3. Основи практичної філософії. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге
видання / Науковий редактор Лой А.М. // Київ: Гама-Принт, 2016. – 405 с.
4. Ситниченко Л.А. Першоджерела комунікативної філософії. – К.: Либідь, 1996.

Додаткові
1. Cучасна політична філософія. – К.: Основи, 1998.
2. Аксиология: частное и общее. Наука и ценности. - Новосибирск, Наука, 1987.
3. Апель К.-О. Дискурсивна етика як політична етика відповідальності у ситуації сучасного
світу // Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К.: Лібра,
1999.
4. Апель К.-О. Етноетика та універсалістська макроетика? Суперечність чи
доповнювальність // Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. Підручник. –
К.: Лібра, 1999.
5. Апель К.-О. Обґрунтування етики відповідальності // Ситниченко Л.А. Першоджерела
комунікативної філософії. – К.: Либідь, 1996.
6. Апель К.-О. Спрямування англо-американського «комунітаризму» в світлі дискурсивної
етики // Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К.: Лібра,
1999.
7. Аренд Г. Ситуація людини. – Львів: Літопис, 1999.
8. Веллмер А. Модели свободы в соврменном мире// Социо-логос. – М.: Прогресс, 1991.
9. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості – Львів: Літопис, 2000.
10. Габермас Ю. Філософський дискурс Модерну / Пер. з нім. та комент. В.М.Купліна. – К.:
Четверта хвиля, 2001.
11. Гелен А. О систематике антропологии // Проблема человека в западной философии. - М.:
Прогресс, 1988. - С.152-201.
12. Гьоффе О. Вибрані статті - К.: Укр. філософ. Фонд, 1998.
13. Джеймс У. Прагматизм – К.: 1995.
14. Ермоленко А.Н. Жизненный мир и проблемы обоснования этики // Феноменология и
гуманитарное знание – К., 1998.
15. Ермоленко А.Н. Предварительные замечания о трансцендентальной прагматике //
Философская и социологическая мысль. - 1992. - № 2. - С.64-71.
16. Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное бытие человека (современная
немецкая практическая философия). - Киев:Наукова думка, 1994.
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// Етичні норми і цінності: проблеми обгрунтування. – К., 1997.
19. Єрмоленко А.М. Універсальний дискурс як моральна інстанція легітимації політичної
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