




1. Мета дисципліни – розкрити сутність феноменологічного пізнання через специфіку 

вирішення нею низки проблем, пов’язаних із ситуацією невизначеності. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати загальні уявлення про 

структуру філософського знання, про специфіку соціально-філософського і 

філософсько-історичного пізнання, а також про філософію культури на базі вивчених 

історико-філософських дисциплін; про специфіку філософських і світоглядних проблем 

у їхньому стосунку до науки, релігії, мистецтва як форм духовного життя людства; про 

основні засади критичного осмислення філософських концепцій та про основні варіанти 

розв’язання філософських проблем; про сутність й типи наукової раціональності; про 

структуру світогляду. 

2. Вміти здійснювати аналітичну роботу; збирати та інтерпретувати наукову інформацію, 

обробляючи основну літературу з філософії; полемізувати стосовно ключових 

філософських проблем, обираючи обґрунтоване рішення; визначати загальні риси 

соціальних та історичних явищ; давати загальну оцінку стану і тенденціям розвитку 

філософії, орієнтуватися в її основних практиках;  

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

процесі навчання; опрацьовувати літературу з філософії; обґрунтовувати цілі та 

напрямки досліджень з філософії, зокрема аналізувати філософські проблеми соціальної 

практики, прогнозувати відповідні тенденції та наслідки її розвитку; належним чином 

представляти результати проведених досліджень; здійснювати комунікацію в 

професійному середовищі. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Методології в ситуації невизначеності» 

належить до переліку спецкурсів для студента спеціалізації «теоретична і практична філософія» 

та викладається у 6 семестрі бакалаврату. Провідною ідеєю курсу є розкриття методології як 

результату низки теоретичних відповідей на ситуації невизначеності, пов’язані з мовною 

діяльністю, історичним процесом, антропологічними факторами і політичними впливами. 

4. Завдання (навчальні цілі) – спираючись на концепції представників феноменології, 

поглибити знання студентів про науковий і філософський процес пізнання, а також розширити 

спектр їхніх пізнавальних можливостей для філософського і  наукового аналізу дійсності. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.   

ЗК 2. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним.   

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 7. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ФК 2. Здатність  виокремлювати специфіку філософського знання  та  змістові  відмінності  

філософії  від  інших  форм мислення. 

ФК 3. Здатність  використовувати  в  професійній  діяльності  знання про  розвиток основних 

філософських ідей, учень та напрямків.  

ФК 5. Здатність аналізувати сучасні філософські проблеми та вчення.  

ФК 8. Здатність    оперувати філософською термінологією  для розв’язання 

професійних завдань.  

ФК 12. Здатність дотримуватися в професійній діяльності норм інтелектуальної доброчесності.  

 

 

5. Результати навчання:  



В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

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

відповідальність) 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

 Знати:    

1.1 предмет, методи, теоретичні основи 

феноменологічного дослідження і ключові 

моменти його критики і трансформації 

Лекція, 

семінари, 

самостійна 

робота 

 Підсумкова 

контрольна 

робота, залік 

4 

1.2 основну проблематику феноменологічного 

дискурсу та критично її осмислювати 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

підсумкова 

контрольна 

робота, залік 

4 

1.3 принципи феноменологічного пізнання Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Підсумкова 

контрольна 

робота, залік 

4 

1.4 головні феноменологічні концепти Лекція, 

самостійна 

робота 

Есе, 

підсумкова 

контрольна 

робота, залік 

4 

1.5 головні результати феноменологічних 

досліджень і сутність критики метафізики в 

феноменології 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

есе, підсумкова 

контрольна 

робота, залік 

4 

 Вміти:    

2.1 демонструвати знання спеціалізованої 

літератури із феноменологічної методології 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

есе, підсумкова 

контрольна 

робота, залік 

5 

2.2 пояснювати головні концепти феноменології 

та умови їхньої появи 

Семінар, 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

есе, підсумкова 

контрольна 

робота, залік 

5 

2.3 пояснювати напрямки критики метафізичного 

знання 

Семінар, 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

есе, підсумкова 

контрольна 

робота, залік 

5 

2.4 здійснювати дослідження культурних явищ, 

спираючись на новітні методологічні підходи 

та концепти феноменології 

Семінар, 

Самостійна 

робота 

Есе, 

підсумкова 

контрольна 

робота, залік 

5 

2.5 здійснювати показ культурних феноменів на 

основі феноменологічної методології і 

володіти прийомами феноменологічної 

критики 

Семінари, 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

есе, залік 
5 



2.6 демонструвати знання головних засад 

структуралістської методології 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

есе , залік 
5 

 комунікація:    

3.1 демонструвати здатність до вільної 

комунікації мовою навчання 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

есе 
6 

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, 

дискусії, есе 
6 

3.3 презентувати результати проведених 

філософських досліджень та здійсненої 

самостійної роботи у вигляді доповідей, 

повідомлень, есе, презентацій, конспектів 

Семінари Дискусії 6 

3.4 приймати участь у фахових дискусіях в 

процесі аудиторної роботи 

Семінари, 

колоквіум 

Дискусії 6 

3.5 вести дискусію щодо питань методології на 

основі володіння категоріально-поняттєвим 

апаратом феноменології 

Семінари, 

колоквіум 

Дискусії 6 

 автономність та відповідальність:    

4.1 виконувати комплексні завдання та 

професійні обов’язки дослідника в галузі 

практичної та теоретичної філософії 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, текст 

есе 

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, есе  
10 

   

6.Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

               Результати     навчання 

дисципліни  

Програмні результати навчання 

1

1.

1 

 

1. 

2 

1

1.

3 

1

1.

4 

1

1.

5 

 

2.

1  

2

2.

2 

 

2.

3 

 

2.

4 

 

2.

5 

 

2.

6 

 

3.

1 

 

3.

2 

 

3.

3 

 

3.

4  

 

3.

5 

 

4.

1 

 

4.

2 

ПРН 6.Мати обізнаність щодо основних 

напрямів, тенденцій, проблематики 

сучасної філософії.  

     

+ 

     

+ 

   

+ 

     

ПРН 8.Мати обізнаність у головних 

філософських методах і підходах, 

розуміти етико-практичну значущість 

філософського знання. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПРН 11.Вміти  аналізувати  міркування  

та  робити ґрунтовні смислові 

узагальнення, висновки. 

      

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ПРН 16. Вміти застосовувати 

загальногуманітарні та філософські 

знання в різних сферах життєдіяльності. 

            

+ 

+

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

ПРН 18. Ефективно працювати з 

інформацією: добирати необхідну 

 +

+ 

 _

+ 

              



інформацію з різних джерел,  зокрема  з  

фахової  літератури  та  електронних  баз,  

критично аналізувати й інтерпретувати її, 

впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати.. 

 + +  

 + 

 

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 – 1.5), що складає 20% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати 

навчання (вміння 2.1-2.5); (комунікація 3.1-3.5); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що 

складає 80% загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1-5, 2.1-5, 3.1-5, 

4.1-2 –8/ 35 балів 

2. Самостійна робота (есе): РН 1.1-5, 2.1-4– 16 / 25 балів 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з 

усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, отриманих за 

аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на семінарах) та за самостійні 

роботи (робота з текстами, дослідження цінностей, написання тексту рекомендацій). Всі види 

робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в 

письмовій формі. 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі -   РН 1.1-4, 2.1-5  – 12 / 20 балів 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, для 

одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття.      

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

суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової 

контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 

При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів 

Підсумкова контрольна робота Підсумкова 

оцінка  з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 

 

7.2 Організація оцінювання (за половину курсу): 

b – це кількість балів за виконаний вид роботи; n – це кількість разів для виконання 



(значення b та n залежать від конкретного розподілу годин кредитів на даний курс); ∑ - це 

сума балів за вид роботи. 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min b – 48 

(балів) 

Max b – 80 

(балів) 

b ×n ∑ b ×n ∑ 

Семінар Усна відповідь 14 1 14 28 1 28 

Доповнення 0 1 0 7 1 7 

Самостійна 

індивідуальна 

робота 

Філософське есе (одне з 

переліку тем): 

1) Роль метафори в пізнанні. 

2) Історична обумовленість 

пізнання. 

3) Антропологічні засади 

пізнання. 

4) Ідеологічні виміри пізнання. 

 (термін виконання: до 

середини березня) 

22 1 22 25 1 25 

Підсумкова 

контрольна робота 

 12 1 12 20 1 20 

Залік  12 1 12 20 1 20 

 

Критерії оцінювання: 

1. Усна відповідь:  

28 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 

14 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: 

7 бал – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми  

3. Самостійна робота (есе): 

25-24 бали студент демонструє самостійність роботи з різним ступенем оригінальності викладу 

власної думки, формальні вимоги виконані у повному обсязі (наявні посилання, цитування, вірне 

оформлення літературних джерел), присутній особливий стиль письма, що демонструє володіння 

літературною і науковою мовою, наявна логічність і зв’язність сюжетної лінії 

23-22 бали студент демонструє достатній рівень виконання роботи з різним ступенем успішності 

(загальні вимоги виконані, проте бракує оригінальності), робота має компіляційний характер, 

наявні логічно і сюжетно неузгоджені елементи, посереднє володіння літературною і науковою 

мовою 

21-0 балів студент не виконав головної мети творчої роботи, яка полягає у демонстрації 

здатностей володіння і підтримування наукового письмового дискурсу, очевидним є брак 

самостійності, можливий плагіат 

4. Самостійна робота  та підсумкова контрольна робота (за половину курсу): 

20-18 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 здійсненного дослідження / підсумкової 

контрольної роботи 

17-15 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 / підсумкової контрольної роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

14-12 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 

11-0 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. 

 

 7.3 Шкала відповідності: 

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  
Самостійна 

робота 

Частина 1.  

1 Тема 1. Мова: пізнання і метафора. 1  25 

2 Тема 2. Історія: пізнання і релятивізм.   25 

3 Тема 3. Антропологія: пізнання і гуманізм.   25 

4 Тема 4. Соціум: пізнання і влада.  2 41 

5 Підсумкова контрольна робота 1   

 ВСЬОГО 2 2 116 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій   – 2 год. 

Семінари   – 2 год. 

Самостійна робота  - 116 год. 
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Український Центр духовної культури, 2001. -552с. 
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університет», 2015. – 143с. 

5. Теоретична і практична філософія: навчальний посібник. ВПЦ «Київський університет», 
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