


 

 

 



ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань і формування компетентностей 

з беспосереднім виходом у різні сфери їхнього застосування, що стосується проблематики 

комунікації і трансдисциплінарного дискурсу. Ознайомлення з основними концептами, 

проблемами, проектами, підходами і стратегіями в галузі міждисциплінарного і 

трансдисциплінарного дискурсу, а також з актуальними дискусіями навколо них.  

2.Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати: до початку вивчення навчальної дисципліни студенти повинні мати 

знання щодо специфіки філософських проблем, особливостей взаємин 
філософії з наукою, релігією, мистецтвом як формами духовного життя 
людства; особливості та проблематику сучасних філософських концепцій та 
варіантів розв’язання філософських проблем.  

2. Вміти здійснювати аналітично-пошукову роботу; збирати та інтерпретувати 
наукову інформацію, ставити конкретні цілі і завдання та реалізовувати їх за 
допомогою обраних теоретичних, практичних і прикладних підходів та  
методів; полемізувати стосовно актуальних  філософських проблем з точки зору 
їх практичної значливості.  

3. Володіти елементарними навичками розв’язання практичних проблем у 
процесі навчання та в дослідницькій діяльності; аналітично обґрунтовувати 
цілі та напрямки досліджень з прикладної філософії, зокрема аналізувати 
філософські проблеми соціальної практики; здійснювати різні види експертно-
аналітичної роботи щодо тематики прикладної філософії. 

3. Анотація навчальної дисципліни: «Комунікація і трансдисциплінарний дискурс» 

належить до переліку обов’язкових  дисциплін. Передбачені дві змістовні частини: 
теоретична і практична. Провідною ідеєю пропонованого навчального курсу і його 
основним спрямуванням є організація прикладного філософсько-наукового 
дослідження в обраній сфері з метою демонстрації та вдосконалення навичок і 
компетентностей, які уможливлюють моделювання ситуацій комунікації, дозволяють 
діяти в ролі дослідника-модератора комунікативної події та каузального медіатора 
наукової/гуманітарної події. Основна проблематика дисципліна ґрунтується навколо 
таких тем: Традиційні та нетрадиційні засоби масової комунікації у процесі формування 
дискурсу як складної комунікативної події. Проблема визначення достовірності та 
недостовірності в інформаційному полі.  Когнітивні викривлення – неочевидна  
«очевидність». Інформаційна надлишковість і «смерть експертизи». Вплив IT на процес 
формування дискурсу як складної комунікативної події. Big Data: алгоритми на службі у 
людини чи людина у алгоритмів? Влада знань і влада над знаннями: пропаганда і 
маніпуляції. Інтеграційний підхід і «кінець постмодерну». 

Заняття проводяться у вигляді дискусійних та інтерактивних лекцій, семінарів, 
практичних занять, презентацій. На теоретичних заняттях передбачається обговорення 
філософської і наукової літератури для побудови методологічної роботи з 
конструювання майбутньої дослідницької програми на засадах застосування 
міждисциплінарних і трансдисциплінарних підходів, а на практичних – презентація, 
аналіз і оцінювання представлених на обговорення результатів  дослідження. Усі 
проголошені моменти складають філософсько-науковий перформанс як самостійне 
створення інтелектуальної події.  
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам компетентності, що дозволять типізувати 

і аналізувати процеси комунікації, застосовувати міждисциплінарні й трансдисциплінарні 

методології та підходи з метою демонстрації та вдосконалення навичок і компетентностей, які 

уможливлюють моделювання ситуацій комунікації, дозволяють діяти в ролі дослідника-

модератора комунікативної події та каузального медіатора наукової/гуманітарної події. 



Дисципліна спрямована на формування таких програмних компетентностей: 
ЗК 3.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК 4.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК 7. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 
ФК 1. Усвідомлення зв’язків філософської спеціалізації з іншими інтелектуальними й 
гуманітарними практиками. 
ФК 2.Здатність формулювати та аргументувати актуальні філософські ідеї, доказово й 
обґрунтовано викладати результати дослідження.  
ФК 3. Здатність обирати і застосовувати найбільш ефективну методологічну стратегію 
дослідження. 
ФК 7. Здатність здійснювати аналітичне обґрунтування та інформаційно-
організаційний супровід професійної діяльності. 
 
5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
Результат навчання 

1) знати; 2) вміти; 3) 

комунікація; 4) автономність і 

відповідальність) 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

Відсоток у 

підсумков

ій оцінці з 

дисциплін

и 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

Філософські і наукові теорії 

комунікації. Специфіку 

філософського осмислення 

процесів  комунікації. 

Лекції, 

семінари,  самостійна 

робота 

Звіт-самооцінка, усна 

доповідь, іспит 

 

       20 

1

1.2 

Особливості міждисциплінарного і 

трансдисциплінарного підходів у 

наукових  і філософських 

дослідженнях. 

Лекції, 

семінари,  самостійна 

робота 

Звіт-самооцінка, усна 

доповідь, іспит 

         10 

1

1.3 

Особливості філософського і 

наукового дискурсу та методології.  

Лекції, 

семінари,  самостійна 

робота 

Звіт-самооцінка, усна 

доповідь, іспит 

 

         10 

 Вміти:    

2

2.1 

Демонструвати навички 

модерування комунікативної події 

та  з проблематики дисципліни. 

Семінари, 

самостійна робота 

Звіт-самооцінка, усна 

доповідь, модерування 

комунікативної події, 

іспит 

          10 

2

2.2 

Володіти словником 

міждисциплінарного і 

трансдисциплінарного дискурсу,  

пояснювати основні підходи і 

стратегії в їхній царині.  

Семінари, 

самостійна робота 

Звіт-самооцінка, усна 

доповідь, модерування 

комунікативної події, 

іспит 

10 

2

2.3 

Пояснювати і обґрунтовувати 

варіативність методологічних 

підходів і особливостей 

застосування різних методологій.  

Семінари, 

самостійна робота 

Звіт-самооцінка, усна 

доповідь, модерування 

комунікативної події, 

іспит 

10 

1

2.4 

Вміння формулювати і перевіряти 

гіпотези, аргументувати висновки, 

презентувати результати 

досліджень в різних формах 

наукової комунікації, спираючись 

на знання різноманітних 

культурних контекстів. 

Семінари, 

самостійна робота 

Звіт-самооцінка, усна 

доповідь, модерування 

комунікативної події, 

іспит 

        10 



 Комунікація:    

3

3.1 

Використовувати знання іноземних 

мов для аналізу інформаційних 

інтернет-ресурсів, аналізу 

новітньої літератури в підготовці 

до практичних семінарських занять 

та презентації самостійного 

дослідження.  

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

модерування 

комунікативної події 

          5 

3

3.2 

Вести полеміку в межах сучасних 

міждисциплінарних і 

трансдисциплінарних досліджень 

на основі володіння категоріально-

поняттєвим апаратом філософії і 

науки. 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, дискусії, 

модерування 

комунікативної події 

          5 

 Автономність і відпові-
дальність: 

   

4

4.1 

Вміння самостійно ставити перед 

собою завдання і працювати над 

ними автономно. 

 

Самостійна 

робота 

Звіт-самооцінка, 

модерування 

комунікативної події, 

іспит 

5 

4

4.2 

Готовність до співробітництва з 

колегами задля ефективного 

розв’язання поставлених завдань, 

відповідальне і сумлінне ставлення 

до обґрунтування результатів 

дослідження. 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, дискусії, 

модерування 

комунікативної події 

5 

   

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 
ПРН 1. Здійснювати інтелектуальний пошук, 

виявляти і критично осмислювати актуальні 

проблеми сучасної філософської думки, розробляти 

їх в рамках власного філософського дослідження..  

 + +   + +  +  + 

ПРН 3. Використовувати методологію та пізнавальні 

засоби, що властиві філософії та її застосуванням. 

+ + +   + +  +   

ПРН 5. Розуміти зв’язки філософії з іншими 

напрямами філософського дискурсу та іншими 

інтелектуальними й гуманітарними практиками. 

+   +    +  + + 

ПРН 7. Брати участь у наукових дискусіях з філософії 

та міждисциплінарних проблем з експертами інших 

галузей знань.  

+   + +  + + +  + 

ПРН 2. Пропонувати та обґрунтовувати нові підходи 

до розв’язання задач і проблем. 

 +  +  + +  + + + 



7. Схема формування оцінки: 
7.1. Форми оцінювання 
 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання 1.1 – 1.3), що складає 40% від загальної оцінки та 
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 
3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  
Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.2 – 30 / 50 балів 

2. Самостійна робота (звіт-самооцінка): РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1 – 10 / 20 
балів 

3. Самостійна робота (модерування комунікативної події): РН –2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 
4.1, 4.2  - 20 / 30 балів 

 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 
матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка 
складаються із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та 
участь в дискусіях на семінарах), 2) самостійну роботу (звіт-самооцінка, модерування 
комунікативної події): з урахуванням коефіцієнту 0,6. Всі види робіт в семестрі мають в 
підсумку: 

- в максимальному вимірі   100 балів х 0,6 = 60 балів 
- в мінімальному вимірі  60 балів х 0,6 = 36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання в 
письмовій формі. 
 
Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 
Іспит у письмовій формі РН - 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1 –24 / 40 балів 
Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 
питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 білів, що в загальному підсумку дає 40 
балів за іспит.  
Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 
Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 
меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не 
додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час 
навчального періоду). В екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» 
ставиться «0», а в колонку «підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише 
кількість балів, отриманих під час семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту 
– 36 балів 
Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 
складається із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та 
екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів). 
 

При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів 

Іспит Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60  40  100 

 



7.2 Організація оцінювання: 

 

Семестрова робота Семестрова кількість 

балів 

Min – 36 

балів 

Max – 60 

балів 

Аудиторна робота: усна 
доповідь на семінарі, 
доповнення, участь в 
дискусіях 

До теми: 1 – 8 протягом 
семестру, згідно з 
графіком навчальних 
занять. У разі відсутності 
студента на занятті, теми 
необхідно відпрацювати в 
письмовому вигляді. 

«3» х 7 = 21 «5» х 7 =35 

Самостійна робота  
(звіт-самооцінка) 
 
 
 
 
 
Самостійна  
робота (модерування 
комунікативної події) 
 

До тем: 3, 4, 7, 8 протягом 
семестру, згідно з 
графіком навчальних 
занять. 
 (Додаток самостійної 
роботи). 
 

«10» х 1 = 10 

 

«20» х 1 = 20 

 

 

До тем: 4, 5, 7, 8 – 
модерування 
комунікативної події 
(Додаток самостійної 
роботи). 

 «20» х 1 = 20 «30» х 1 = 30 

Загальна семестрова оцінка 

без урахування коефіцієнту  

 60 100 

Загальна семестрова оцінка 

з урахуванням коефіцієнту 

0,6 

 «60» х 6 = 36 «100» х 0,6 = 

60 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 

несуттєві неточності 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 



Доповнення / участь в дискусіях 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  

2 бали – доповнення змістовне  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію.             

2. Самостійна робота (звіт-самооцінка): 

20-15 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність письмової роботи 

14-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

9-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

3.  Самостійна робота (проектування трансдисциплінарного дослідження 

проблеми): 

30-21 бали студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 

презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження  

20-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві 

неточності  

9-0 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його презентує, 

не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань. Робота 

містить суттєві помилки. 

4. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність роботи; 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності;  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності; 

 



5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє несамостійність у виконані завдань. 

 

7.3 Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

Частина 2.  

1 
Традиційні та нетрадиційні засоби масової 
комунікації у процесі формування дискурсу як 
складної комунікативної події 

1 - - 

2 Проблема визначення достовірності та 
недостовірності в інформаційному полі 

1 - 2 

3  Когнітивні викривлення – неочевидна  «очевидність» 2 2 2 

4 Інформаційна надлишковість і «смерть експертизи» 2 2 3 

5 Вплив IT на процес формування дискурсу як складної 
комунікативної події 

2 2 5 

6 Big Data: алгоритми на службі у людини чи людина у 
алгоритмів? 

2 2 5 

7 Влада знань і влада над знаннями: пропаганда і 
маніпуляції. 

2 2 5 

8 
Інтеграційний підхід і «кінець постмодерну» 
 

2 2 5 

9 
Проектування трансдисциплінарної  комунікативної 
події  

- 2 5 

10 
Індивідуальна самостійна робота: звіт-самооцінка, 
модерування комунікативної події - 

- 
 

30 

 ВСЬОГО 14 14 62 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекції    –14 год. 
Семінари   – 14 год. 
Самостійна робота  - 62 год. 
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