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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Філософські теорії комунікації» є складовою 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань 6.02.03 «гуманітарні науки», з 

напряму підготовки 6.020301«філософія». 

Дана дисципліна «Історія науки і техніки» нормативна за спеціальністю 

Філософія. 

Викладається у  І семестрі  2 курсу в обсязі 50 год. ( 2  кредити ЕСТS) 

зокрема: лекції – 17 год., семінарські заняття – 17 год., самостійна робота – 7 

год.  

У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. 

Завершується дисципліна –  заліком. 

 

Мета дисципліни:  надання знань з основних напрямів у розробці 

філософських теорій комунікації,  ознайомлення студентів з історією 

становлення філософського розуміння комунікації відповідно до конкретних 

національних шкіл та впливу соціально-наукового та соціально-політичного 

контекстів з метою опанування логікою розгортання проблематики 

комунікацій у контексті інтелектуальної історії сучасності. 

Завдання: забезпечити формування базових знань про сутність, 

різновиди та закономірності суспільного прояву феномену комунікації, а 

також про основні філософські підходи до розвитку цих знань.  

Вимоги до знань та вмінь. Розуміти особливості розвитку 

філософської проблематики комунікації та аналізувати конкретні історичні 

етапи такого розвитку з точки зору різних теоретичних напрямів та 

персонального внеску видатних мислителів. Сформувати навички 

самостійного опрацювання наукових текстів, навчитися представляти 

філософське дослідження комунікації як сукупність науково-дослідних 

програм та відповідних наукових шкіл, кожна з яких має свої історичні та 

методологічні особливості.  

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 основні напрями розвитку філософських теорій комунікації; 

 базові поняття теорій комунікації, визначення соціальної комунікації та 

її сутнісні характеристики; 

 характеристику загального соціокультурного контексту розвитку 

кожного з напрямів філософських теорій комунікації; 

 характеристику і особливості розвитку найбільш впливових авторських 

концепцій у рамках розвитку філософських теорій комунікації 

 основні напрями застосування ідей, понятійного апарату та методології 

філософських теорій комунікації у спеціальних науках. 
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вміти: 

 володіти навичками раціональної та історичної реконструкції проблем 

розвитку філософських теорій комунікації; 

 на засадах філософсько-герменевтичної інтерпретації виявляти 

особливості окремих філософських концепцій комунікації як вияв 

належності до певної традиції філософування; 

 аналізувати конкретні напрями у рамках розвитку філософських теорій 

комунікації з точки зору їх основних досягнень та персоналій; 

 критично оцінювати потенціал та межі різних наукових шкіл, які 

представляють основні напрями розвитку філософських теорій 

комунікації; 

 аналізувати філософські ідеї в контексті загального розвитку сучасної 

філософської проблематики та окремих національних традицій 

філософування;   

 виявляти загальний інтелектуальний та соціокультурний контексти 

створення та застосування конкретних філософських концепцій 

комунікації.  

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-

професійної програми: підготовки фахівця за відповідним освітньо-

кваліфікаційним рівнем. 

Нормативна навчальна дисципліна «Філософські теорії комунікації» є 

складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня «магістр» за напрямом підготовки  -  6.02.03.01 Філософія. 

Зв’язок з іншими дисциплінами. 

Міждисциплінарні зв’язки: 

Внутрішньокафедральні зв’язки: соціальна філософія, філософська 

антропологія, філософська герменевтика, філософія права, теорія пізнання.   

Міжкафедральні  зв’язки: історія сучасної філософії, етика, політологія, 

філософія і методологія науки.  
 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-6, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) 

теми – 7-12. Обов’язковим для іспиту є виконання: МКР № 1-2, тестових 

завдань, самостійної роботи. 

 

Оцінювання за формами контролю: 
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Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 30 балів для одержання заліку обов’язково: 

відпрацювання пропущених тем семінарських занять за поважною причиною – від 

0 до 3 балів.  

  У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та 

перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок 

оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації 

навчального процесу” від 31 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 

 

При цьому, кількість балів: 

 1-30 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни; 

 31-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

 65-74 відповідає оцінці «задовільно»; 

 75-84 відповідає оцінці «добре»; 

 85-90 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»); 

 91-100 відповідає оцінці «відмінно». 

Шкала відповідності 

 ЗМ1 

І 

ЗМ2 

Міп.  балів 

 

 

Мах.  бали Міп.  бали 

 

Мах.  балів 

Усна відповідь „1" х 5 = 5 „2 " х 5 =10 „ 2" х  4= 8 „1 " х 4 = 4 

Доповнення „1" х 2 = 2 „1 " х 4 = 4 „1" х 2 = 2 „1 " х 4 = 4 

Самостійна робота  С/Р „ 2" х 1 = 2 „4 " х 1 = 4 „ 2" х 1= 2 „ 4" х 1 = 4 

Тестові завдання „2 " х 1 = 2 „ 4" х 1 = 4 „ 2" х 2 = 4 „ 4" х 2 = 8 

      

Модульна контрольна 

робота 1 
„ 3" х 1 = 3 „8 " х 1 = 8   

Модульна контрольна 

робота 2 Підсумковий тест 

  „ 5" х 1 = 5 „10 " х 1 = 10 

„3” – мінімальна/максимальна оцінка, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 
* – усі модульні контрольні роботи (МКР) мають розрахунково-аналітичний характер. 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль 2 

22 
залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 15 15 30 60 

Максимум 30 30 40 100 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

 

Назва лекції 

Кількість годин 

лекції семінари 
самостійна 

робота 

 

                              Змістовий модуль 1.   

1. Передумови формування філософської 

проблематики комунікації 
1  1 

2. Становлення екзистенційного напряму у 

філософських теоріях комунікації 
1 2  

3. Сучасні версії екзистенційних теорій комунікації 1 2  

4. Становлення рамкового напряму у філософських 

теоріях комунікації 
2 2  

5. Сучасні версії рамкових теорій комунікації 1 2  

6. Співвідношення екзистенційних та рамкових 

теорій комунікації 
1  2 

Всього за І модуль 7 8 3 

                        Змістовий модуль ІІ.   

7. Становлення інституційного напряму у 

філософських теоріях комунікації 
1 2  

8. Сучасні версії інституційних теорій комунікації 1 1  

9. Вплив філософських досліджень соціальних 

спільнот на становлення теорій комунікації 
2 2 1 

10. Вплив філософських досліджень соціальних 

цінностей на становлення теорій комунікації 
2 2 1 

11. Комунікативна проблематика у теорії організацій 2 1 1 

За 100 - бальною шкалою За національною шкалою 

90 - 100 5 відмінно 

85 - 89 
4 добре 

75 - 84 

65 - 74 
3 задовільно 

60 - 64 

30 - 59 2 не задовільно 

1 - 29 
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12. Наукова та освітня комунікація як предмет 

філософського аналізу 
2 1 1 

Всього за ІІ модуль 10 9 4 

Всього  17 17 7 

 

Загальний обсяг – 72 год. в тому числі: 

Лекцій – 17 год.  

Семінари – 17 год. 

Самостійна робота – 38 год. 

 

 

 

 

Тематично – змістовна частина курсу 
“ ФІЛОСОФСЬКІ ТЕОРІЇ КОМУНІКАЦІЇ” 

 
Вступ 

У процесі вивчення дисципліни студенти отримують знання з теорії та 

історії створення окремих філософських концепцій комунікації, їх 

узагальнення у філософські теорії комунікації та знання дотичної до них 

проблематики з інших філософських та спеціально-наукових теорій.  

Предметом навчальної дисципліни є основні напрями розвитку 

філософських теорій комунікації.  

До початку вивчення курсу студент повинен мати знання з соціальної 

філософії, філософської герменевтики, історії сучасної філософії, основ 

політології та етики. Також студент повинен мати навички самостійного 

опрацювання текстів, складання тестів та написання реферату.  

Методи викладання: проблемний підхід, метод раціональної 

реконструкції, метод історичної реконструкції, порівняльний метод, 

інтерпретативний метод, аналітичний метод, принципи критичної 

філософської рефлексії.  

 
 

 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОЇ 

К О Н Т Р О Л Ь Н О Ї   Р О Б О Т И 

 

ВАРІАНТ 1 

1. Зв’язок свободи і комунікації згідно К.Ясперсу. 

2. «Я» і «Ти» у філософії персоналізму М.Бубера. 
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3. Антропологічні передумови виникнення людського суспільства згідно 

Дж.Даймонду. 

4. Соціальні системи як засоби забезпечення комунікації згідно 

Н.Луману. 

ВАРІАНТ 2 

1. Основні ознаки екзистенційної комунікації за К.Ясперсом. 

2. Взаємодія з Чужим як комунікація у А. Шюца та Б.Вальденфельса. 

3. Специфіка культури Заходу згідно В.Мак-Нілу як соціокультурна 

передумова розвитку комунікації. 

4. Основні ідеї праці «Неймовірність комунікації» Н.Лумана. 

ВАРІАНТ З 

1. Екзистенційна комунікація та несправжня комунікація – версії 

М.Гайдеґера та К.Ясперса. 

2. Вазємодія з Іншим за М.Мерло-Понті. 

3. Засади сучасної комунікативної культури у «Галактиці Гутенберга» 

М.МакЛюена. 

4. Основні принципи функціонування соціальних систем згідно 

Н.Луману. 

ВАРІАНТ 4 

1. Назвіть основні відмінності у витлумаченні природи комунікації в 

університеті за М.Гайдеґером та К.Ясперсом. 

2. Специфіка розуміння взаємодії з Іншим у «Буття і ніщо» Ж.-П.Сартра. 

3. Теорія комунікативної дії Ю.Габермаса щодо засад комунікації. 

4. Критика теорій масової комунікації Ж.Бодріяром. 

ВАРІАНТ 5 

1. Перешкоди у здійсненні комунікації у творах К.Ясперса («Загальна 

психопатологія», «Філософія», «Духовна ситуація часу»). 

2. Екзистенція як пошук Іншого у спілкуванні згідно Н.Абаньяно. 

3. К.-О.Апель про ідеальну комунікативну спільноту. 

4.  Деконструктивістська модель комунікації Ж.Деріди. 

 

 

1. Питання на залік 

 

1. Поняття комунікації у К.Ясперса. 

2. Буття людини у суспільстві за М.Гайдеґером: das man, теревені і чутки. 

3. Екзистенційна комунікація. 

4. Комунікація і свобода згідно К.Ясперсу. 

5. Комунікація і буття згідно К.Ясперсу. 

6. Умови комунікації згідно К.Ясперсу. 

7. Перешкоди у здійсненні комунікації. 

8. Комунікація в університеті: провідництво і наслідництво у М.Гайдеґера 

проти аристократії та демократії в ідеї університету К.Ясперса. 
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9. Особливості взаємодії з Іншим за Ж.-П.Сартром та тема комунікації. 

10. Тема Іншого у соціальній феноменології як розвиток 

екзистенційної теорії комунікації. 

11. Загальні антропологічні та соціокультурні культурні рамки 

здійснення комунікації. 

12. Теорія сучасних медіа М.Маклюена. 

13. Засоби подолання неймовірності здійснення комунікації за 

Н.Луманом. 

14. Н.Луман про соціальні системи як засіб здійснення комунікації. 

15. Взаємозалежність соціальної дії та соціальної комунікації згідно 

Н.Луману. 

16. Особливості аналізу медіа комунікації Н.Луманом. 

17. Ознаки комунікативної дії згідно Ю.Габермасу. 

18. Критика ідеологій та критика соціальних технологій 

Ю.Габермасом. 

19. Умови вільної комунікації згідно комунікативної філософії. 

20. Критика суспільства масової комунікації (Ж.Деріда, Ж.Бодріяр). 

21. Інституційні та організаційні засади комунікації. 

22. Ш.Ейзентшадт про становлення сучасних інституційних засад 

комунікації. 

23. Р.Патнем про особливості інституційного забезпечення місцевого 

самоврядування. 

24. М.Олсон щодо специфіки колективної дії. 

25. Е.Остром щодо інституційних засад управління спільним. 

26. П.Розанвалон щодо механізмів «наближення» демократії до 

особистості. 

27. Технології соціальних мереж і традиційні інституції. 

28. Наукові школи як засіб забезпечення комунікації в освіті. 

 


