


 



ВСТУП 

1.Мета дисципліни – розкрити сучасні тенденції філософського і наукового пізнання. 

2.Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу здобувачі мають знати про структуру 

філософського знання і її елементи; філософські проблеми у їхньому стосунку до 

науки, релігії, мистецтва як форм духовного життя людства; принципи критичного 

осмислення філософських концепцій та способи розв’язання філософських 

проблем; про наукову раціональність; про методології філософського пізнання з 

метою експертного оцінювання дійсності та фахового використання у різних сферах 

соціальної практики. 

2. Вміти здійснювати експертно-аналітичну роботу в суспільно-політичній сфері та 

при філософсько-теоретичному дослідженні. 

3. Володіти фаховими навичками розв’язувати задачі та практичні проблеми у 

процесі навчання; опрацьовувати літературу з теоретичної та практичної філософії; 

обґрунтовувати цілі та напрямки досліджень з філософії, зокрема аналізувати 

філософські проблеми соціальної практики, прогнозувати відповідні тенденції та 

наслідки її розвитку, розробляти моделі її можливого вдосконалення; здійснювати 

різні види дослідницької роботи (анотації, реферати, бібліографії) щодо тематики 

теоретичної та практичної філософії; належним чином представляти результати 

проведених досліджень; здійснювати комунікацію в професійному середовищі. 

3.Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Перспективи філософського пізнання: 

концепції та методології» належить до переліку дисциплін вільного вибору факультету та 

викладається на 1 році навчання. Провідною ідеєю курсу є: 1) розкриття головного змісту 

спаціального (просторового) та перформативного поворотів у філософії й науці та 2) 

методології сучасного філософського та гуманітарного пізнання. Дисципліна передбачає 2 

змістові частини. Перша частина курсу присвячена розкриттю характерних рис спаціального 

(просторового) та перформативного поворотів, а також зв’язку між ними. У другій частині 

курсу йдеться про головні методології сучасного філософського та гуманітарного пізнання. 

4.Завдання (навчальні цілі) – спираючись на сучасні філософські концепції, поглибити 

знання здобувачів про науковий і філософський процес пізнання, а також розширити спектр 

їхніх пізнавальних можливостей для філософського і  наукового аналізу дійсності, зокрема в 
напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції, з метою розв’язання комплексних 
проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності.. 
5.Результати навчання:  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и 
Код Результат навчання 

 Знати:    

1.1 Знати специфіку пізнання і основні 

концепції в межах спаціального і 

перформативного поворотів 

Лекція, семінари, 

самостійна робота 

Доповідь, 

іспит 

10 

 Вміти:    

2.1 демонструвати знання спеціалізованої 

літератури щодо спаціального і 

перформативного поворотів 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

ісипт, 

презентація 

10 

2.2 пояснювати головні концепти, що 

належать пізнанню в межах 

спаціального і перформативного 

поворотів 

Семінар, Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація, 

іспит 

10 



2.3 пояснювати контекстуальні 

стосунки між різними поворотами 

систем мислення 

Семінар, Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація, 

іспит, дискусія  

20 

 Комунікація:    

3.1 демонструвати здатність до вільної 

комунікації мовою навчання 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

презентація 

10 

3.2 використовувати знання іноземних 

мов для аналізу інформаційних 

інтернет-ресурсів, читання новітньої 

філософської літератури в 

підготовці до семінарських занять 

та написання самостійних робіт 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

презентація 

10 

3.3 презентувати результати 

проведених філософських 

досліджень та здійсненої 

самостійної роботи у вигляді 

доповідей, повідомлень, есе, 

презентацій, конспектів 

Семінари Дискусії 10 

 Автономність та 

відповідальність: 

   

4.1 виконувати комплексні завдання та 

професійні обов’язки дослідника в 

галузі філософії 

Самостійна робота Усні доповіді, 

дискусії, іспит 

10 

4.2 брати участь у роботі фахових 

аналітичних груп, вирішуючи 

типові і нестандартні задачі із всією 

повнотою відповідальності 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії 

10 

   
Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

                                       Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1 1 2 4 4 

  +    

   +   
 

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), що складає 20% від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.2), що складає 80% загальної оцінки.  
 

Оцінювання під час навчального періоду: 

1. Усна відповідь на семінарах: РН 1.1, 2.1, 2.2, 234, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 –16 / 32 балів 

2. Доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 2.3, 3.3, 4.1, 4.2 – 4 / 8 балів 

3. Презентація самостійної роботи: РН 2.5, 2.6, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 –16 / 20 балів 

Кількість балів під час навчального періоду формують бали, отримані здобувачем у 

процесі засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка під час навчального 

періоду складаються із балів, отриманих за аудиторну роботу – 1) усні відповіді на 

семінарах, 2) доповнення та участь в дискусіях, 3) самостійну роботу (письмову роботу-

дослідження). Всі види робіт за навчальний період мають у підсумку: 



- в максимальному вимірі   60 балів 

- в мінімальному вимірі  36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті здобувач має відпрацювати завдання на семінар 

в письмовій формі. 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1 – 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, 

кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит.  

Здобувач не допускається до іспиту, якщо під час навчального періоду набрав менше, ніж 20 

балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 

меншою 24 балів. У випадку, коли здобувач 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 

«результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, отриманих під час навчального періоду. 

Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів 

     Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за період навчання (мінімум 36, максимум 60 балів) та 

екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів). 
 
При простому розрахунку отримуємо: 
 Кількість балів під час 

навчального періоду 
Іспит Результуюча 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 
Максимум 60  40  100 

 

7.2 Організація оцінювання 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min b – 36 

(балів) 

Max b – 60 

(балів) 

b ×n ∑ b ×n ∑ 

Семінар 

 

Усна відповідь 2 8 16 4 8 32 

Доповнення в дискусії 1 4 4 1 8 8 

Самостійна 

індивідуальна 

робота 

Перша частина курсу 

(Приходько В.В.): 

Скласти бібліографію із 

статей за останні п’ять років 

(10 статей) і написати анотації 

до них (500-1000 знаків) за 

темою першої частини курсу 

8 1 8 10 1 10 

Друга частина курсу  

Конспект першоджерел 

(Кебуладзе В.І.): 

1)Баррі П. Вступ до теорії: 

літературознавство і 

культурологія 

2)Политики знания и научные 

сообщества 

4 2 8 5 2 10 

Загальна оцінка за 

період навчання 

   36   60 

Оцінка за іспит    24   40 

Результуюча оцінка    60   100 



Критерії оцінювання 

1. Усна відповідь:  

4 бали – аспірант у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано 

його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи 

обов’язкову та додаткову літературу 

3 бали - аспірант 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 

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

спирається на необхідну навчальну літературу. Проте має у відповіді суттєві неточності; не в 

повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо 

розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді. 

2. Доповнення / дискусія: 

1 бал / 8 занять – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми,  

1 бал / 4 заняття  – доповнення змістовне, проте суттєво не розширює дискусію 

3. Самостійна робота до першої частини (Приходько В.В.): 

10 балів - аспірант у повному обсязі виконав завдання. 

9 балів - аспірант у достатньому обсязі виконав завдання.  Допускаються несуттєві 

неточності у анотаціях. 

8 балів - в цілому виконав завдання, але бракує 1-2 джерела і анотацій до них. Анотації 

поверхові. 

7-0 балів – завдання виконано фрагментарно та поверхово. Наявні суттєві помилки в роботі. 

Демонструє несамостійність у виконані завдань. 

Самостійна робота до другої частини (Кебуладзе В.І.): 

5 бали - студент оригінально, послідовно і цілісно виклав головну думку твору, проявивши 

хист до інтерпретування; 

4 бали - студент оригінально, але не достатньо послідовно і цілісно розкрив зміст тексту;   

3-1 бал – студент в цілому виконав завдання, але наявні неточності у викладі змісту, бракує 

оригінальності, послідовності і цілісності. 

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

20-19 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, достовірність, незаангажованість проведеного 

дослідження / письмової роботи 

18-17 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 та 

достовірність проведеного дослідження / письмової роботи.  Допускаються несуттєві 

неточності  

16 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 

15-0 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. 

 

 

 

 

 



 Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійн

а робота 

Частина 1.  

1 
Тема 1. Вступ. Розмаїття поворотів в системі 

думки і філософія. 
2 2 20 

2 
Тема 2. Спаціальний (просторовий) та 

перформативний повороти і гуманітарні науки. 
2 4 20 

3 
Тема 3. Нові перспективи філософських 

досліджень 
2 4 20 

Частина 2.  

4 
Тема 4. Методології в сучасній світовій 

гуманітаристиці 
2 2 30 

5 
Тема 5. Методології в сучасній вітчизняній 

гуманітаристиці 
2 2 30 

6 Презентація самостійної роботи  4  

 ВСЬОГО 10 18 120 

 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

Лекцій   – 10год. 

Семінари   – 18 год. 

Консультація               - 2 год. 

Самостійна робота  - 120 год. 
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литературная теория. Антология / Сост. И. В. Кабанова. Москва. 

3. Политики знания и научные сообщества; [под ред. В. Кебуладзе] (2015)  Вильнюс: 

ЕГУ. 

4. Саид, Э. В. (2006) Ориентализм. Западные концепции Востока. М.: Русский мир. 

5. Яусс, Г. Р. (2004) История литературы как вызов теории литературы // Современная 

литературная теория. Антология / Сост. И. В. Кабанова. Москва. 

 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ: 

 

До першої частини: 

1. Історичні етапи розуміння простору. 

2. Історичні етапи розуміння тіла. 

3. Розуміння простору в науці і математиці. 

4. Поняття екзистенційного простору. 

5. Простір і мова. 

6. Різновиди простору. Гетеротопія і атопія. 

7. Топографія як філософський метод. 

8. «Топос» і «хора» в сучасному філософуванні. 

9. Розуміння тіла в науці. 

10. Феноменологічний концепт «живого тіла». 

11. Поняття тілесного досвіду в сучасній філософії. 

12. Зв'язок між тілом і простором в філософії. 

13. Тіло і несвідоме. 

14. Тіло і мистецтво. 

15. Культура як тілесний перформанс. 

16. Тіло в постструктуралізмі: «тіло без органів», «порожнє тіло». 

17. Поняття спаціального (просторового) повороту. 

18. Поняття перформативного повороту. 

 

До другої частини : 

1. Аналітична філософія як методологічне підґрунтя гуманітарних досліджень. 

2. Особливості сучасних гуманітарних досліджень. 

3. Марксизм і неомарксизм як методи гуманітарного пізнання. 

4. Особливості марксизму як методології гуманітарного пізнання. 

5. Особливості неомарксизму як методології гуманітарного пізнання. 

6. Психоаналітична методологія. 



7. Напрямки розвитку психоаналітичної методології. 

8. Феноменологія як метод гуманітарного пізнання. 

9. Герменевтика як метод гуманітарного пізнання. 

10. Особливість розуміння як методу гуманітарного пізнання. 

11. Структуралізм і постструктуралізм як методи гуманітарного дослідження. 

12. Особливості структуралістської методології. 

13. Особливості постструктуралістської методології. 

14. Постколоніальна критика. 

15. Філософія, публіцистика і література. 


