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6. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

�F�_�l�h�x навчальної дисципліни «Соціальна 

філософія» для підготовки докторів філософії за 

спеціальністю 081 «Право» визначається трьома 

чинниками: по-перше, філософія є світоглядною 

дисципліною, а тому знання її сприяє формуванню 

адекватних сьогоденню поглядів на світ і місце людини 

в цьому світі; по-друге, філософія має методологічну 

функцію, а тому її знання є виключно важливими при 

науково-дослідній роботі у сфері правознавства; по-

третє, знання загальних положень окремих галузей 

філософії, особливо філософії права, дозволить 

майбутнім юристам  сформувати основні принципи 

розуміння права, дасть ціннісні орієнтири при 

розв’язанні тих проблем, які виникають у практичній 

діяльності. 

�A�Z�\�^�Z�g�g�y�f  навчальної дисципліни полягає у 

вивчені предмета філософії, яким є буття в самому 

широкому розумінні цього слова: матеріальне й духовне, 

природне й соціальне, чуттєве й поза чуттєве, актуальне 

й потенціальне, а також процеси становлення як перехід 

від небуття до буття. Одним із найважливіших елементів 

предмета філософії є сама філософія в її історичному 

вимірі, її походження й розвиток в історії людства, роль і 

місце в культурі й практичній діяльності. Кожна 

філософська система, з одного боку, є результатом 

критичного переосмислення тих філософських учень, що 

існували до неї, а з іншого, -  відображенням розвитку 

сучасної соціокультурної ситуації, її узагальненням. 



 

 

7.Міждисциплінарні 

зв’язки 

Вона є методологічною основою будь-яких форм 

пізнання, узагальнюючим, інтегруючим фактором 

культури. 

8. Форми і методи 

навчання: 

Пояснювально-ілюстративний метод з використанням 

інтерактивних лекцій, репродуктивний, проблемне 

викладання, частково-пошуковий, дослідницький; 

методи оволодіння новими знаннями, формування вмінь 

і навичок, перевірки та оцінювання знань, умінь і 

навичок. 

 

9. Форма контролю: Екзамен 

10. Методи та критерії 

оцінювання: 

Поточний контроль здійснюється під час проведення 

семінарських занять і має на меті перевірку рівня 

підготовленості здобувача вищої освіти до виконання 

конкретної роботи в залежності від обраної форми 

завдання.  

Оцінювання успішності здобувача вищої освіти по 

засвоєнню навчальної дисципліни здійснюється 

посеместрово, тобто підсумкова кількість балів, яку 

необхідно набрати для того, щоб отримати позитивну 

оцінку накопичується здобувачем вищої освіти 

протягом всього семестру (модулю) і складає від 60 до 

100 балів. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

визначається як середньоарифметична результатів 

засвоєння окремих залікових модулів, або за 

результатами екзамену (заліку). Для переводу 

підсумкової оцінки у 100 бальну шкалу оцінювання 

знань середньоарифметична підсумкова оцінка 

множиться на коефіцієнт 20.  

Результати підсумкового контролю, перераховані в 

бали, заносяться науково педагогічним працівником в 

заліково-екзаменаційну відомість та індивідуальний 

навчальний план слухача за шкалою оцінювання ECTS 

та національною шкалою. 

Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач 

вищої освіти  має глибокі і системні знання, вміє 

узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити 

загальні знання з конкретними ситуаціями; оволодів 

навиками аналізу, моделювання та адекватного 

оцінювання ситуації; обізнаний з науковими працями 

вітчизняних та зарубіжних фахівців в даній галузі; 

матеріал викладає логічно, послідовно, переконливо і 

аргументовано.  

Оцінка “добре”/ В, С �– виставляється, якщо здобувач 



 

вищої освіти    показав достатній рівень знання курсу; 

надав правильні, але не зовсім повні  визначення 

термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає 

незначні неточності в розкритті окремих теоретичних 

положень.  

Оцінка “задовільно”/ D, Е – виставляється, якщо 

здобувач вищої освіти  в цілому засвоїв теоретичний 

матеріал курсу навчальної дисципліни, але декламує із 

деякими упущеннями при визначенні основних явищ та 

процесів; намагається висловити своє ставлення до 

проблемних питань, хоча і не зовсім аргументовано; вміє 

аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з 

конкретними ситуаціями; викладає матеріал 

непослідовно, неточно, з наявними помилками.    

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо 

здобувач вищої освіти  виявив слабкі (відсутні) знання 

теоретичного матеріалу навчальної дисципліни; не зміг 

дати визначення основних категорій та явищ; відсутні 

знання основних норм і визначень; матеріал 

викладається непослідовно, нелогічно, фрагментарно та 

з допущенням помилок.  

Оцінка А, В, С, D, E / “зараховано” – виставляється, 

якщо здобувач вищої освіти  виявив достатньо повні 

знання матеріалу навчальної дисципліни; вміє 

узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити 

загальні знання з конкретними ситуаціями, дає 

правильні, хоча і не завжди повні відповіді на поставлені 

запитання;  допускає неточності у розкритті окремих 

теоретичних положень, норм та визначень.  

Оцінка “не зараховано” – виставляється, якщо 

здобувач вищої освіти  виявив слабкі знання або повну 

неготовність щодо вивчення ним матеріалу навчальної 

дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів 

та визначень; викладає матеріал непослідовно, 

нелогічно, фрагментарно, неточно, стисло; відсутня 

переконливість у викладенні матеріалу.  

 

11. Результати 

навчання:  

1. Знання праць провідних вчених, наукових шкіл та 

фундаментальних праць у галузі права.  

2.Знання процедури створення та використання 

правових джерел.  

3. Здатність здійснювати аналіз правових наслідків 

законодавчих змін та виробляти пропозиції щодо їх 

врахування у правозастосовній діяльності. 

4. Уміння самостійно збирати та критично 

опрацьовувати правові джерела, проводити їх 



 

текстологічне вивчення, тлумачення, надавати їм 

критичну характеристику. 
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