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ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – дати сучасні навички наукового дослідження явищ історико-

філософського характеру. Здійснити практичне дослідження певної теорії на основі 

історико-філософського дослідження як прикладного: провести історико-філософський 

аналіз певного типу філософування і набути навички його практичного застосування.  

2. Загальні вимоги до знань та умінь навчальної дисципліни: 

1. студент повинен знати основні принципи означення тяглості історико-філософського 

процесу; принципи та усталені підходи періодизації історії філософії, основоположення 

застосування парадигмального підходу до аналізу явищ історії філософії, інструментарій 

сучасних досліджень у галузі історії філософії. 

2. Вміти аналізувати матеріал, працювати з текстами, володіти категоріальним апаратом  

історико-філософського дослідження; мати навички провадження історико-філософської 

аналітики явищ історії філософії. Студент має засвоїти виважений перелік історико-

філософських лексичних одиниць, які охоплюють певне явище філософії. Сформувати 

особистий лексикон визначеного програмою напрямку в історії філософії. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна «Експериментальна філософія Девіда 

Г’юма» належить до переліку дисциплін підготовки рівня «бакалавр». Головна мета 

дисципліни полягає у здійсненні огляду методологічного інструментарію історико-

філософської науки в Україні; передбачає спроможність студента: визначити парадигми 

сучасних історико-філософських досліджень: встановити досягнення та недоліки; 

зумовити необхідність запровадження прикладних методів до дослідження філософських 

концептів сучасності; розглянути історію філософію як прикладну науку і філософську 

теорію. Предметом курсу є філософська аналітика експериментального методу 

філософування та її прикладне застосування у царині історії філософії. Впродовж 

викладання курсу до інструментарію сучасної української парадигми історико-

філософської науки будуть залучені концепції основних представників вчення про 

застосування експериментального методу дослідження у галузі філософії. Досліджуються: 

структура теорії та засади експериментальної методології у працях головних 

представників доби європейського Модерну; інтегрування експериментального методу 

мислення в історико-філософське дослідження. Засвоєння принципів провадження 

філософського експериментального дослідження відбувається у середовищі його 

практичного застосування. Відбувається означення проблем методології історії філософії 

в набутті нового знання. Вагомість дисципліни визначається актуальністю предмета 

дослідження: експериментальний тим мислення та його застосування закладені в 

підставах сучасних світових інноваційних процесів, які охоплюють як природно-

технологічні, так і гуманітарні царини.  

4. Завдання (навчальні цілі) – забезпечити студентам цілісне представлення 

експериментального типу філософії як вагомого напрямку в розвитку історії філософії, 

встановити генеалогічний зв’язок історичних коренів філософських теорій та доктрин з 

провідними теоріями доби європейського Модерну. Надати вичерпне ознайомлення з 

представниками і зразками філософії, які започаткували та розвивали експериментальний 

тип мислення у галузі філософії та гуманітаристики; специфічними історико-культурними 

обставинами формування концепційного змісту філософської теорії Девіда Г’юма; 

особливостями освітнього середовища навчальних осередків, де здобували освіту 

філософи – представники експериментальної філософії; віховими працями, які 

спричинили появу новітніх зразків інтелектуальної культури Європи; виваженим 

переліком вагомих для творчості кожного зі згаданих у курсі філософів понять (лем), які 

унаочнюють найменший необхідний зміст лексикону – лексикон з доробку Френсіса 

Бейкона, Рене Декарта, Ісаака Ньютона, Девіда Г’юма. Сформувати активний мовний 

словник з кожної з тем курсу, який дасть можливість застосовувати його у професійній та 
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суміжній до профільної освіти діяльності. Набути знань, умінь та навичок, які 

уможливлюють їх застосування у всіх царинах особистого та суспільного життя.  

 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

 

ЗК 1.   Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 2.  Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ФК 1. Здатність використовувати історико-філософську спадщину в осмисленні та 

розв’язанні дослідницьких проблем.  

ФК 2. Усвідомлення зв’язків філософської спеціалізації з іншими інтелектуальними й 

гуманітарними практиками. 

ФК 5. Здатність критично працювати з філософськими текстами, застосовувати різні 

методи аналізу та інтерпретації. 

ФК 7. Здатність професійно проводити світоглядний аналіз та етико-ціннісну експертизу 

європейської та євроатлантичної інтеграції України на підставі принципу 

україноцентризму. 

 

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 

Відсото

к у 

підсумк

овій 

оцінці з 

дисцип

ліни 

К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

предметну царину курсу в межах 

програми з історії філософії; засоби 

сучасних історико-філософських 

досліджень; 

модерні засоби (методи) вивчення і 

дослідження філософії. 

Лекція, семінар, 

самостійна 

робота 

Усна 

доповідь, 

комбіноване 

відтворення, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

5  

1

1.2 

парадигми сучасних історико-

філософських досліджень: вміти 

типологізовувати філософські теорії 

за особливостями їх провідних 

методів. 

 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усна  

доповідь, 

комбіноване 

відтворення,

реферативни

й виступ 

5  

1

1.3 

типові методи дослідження згідно з 

періодизацією історико-

філософського процесу. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Усна  

доповідь, 

комбіноване 

відтворення, 

реферативни

й виступ 

5  

1

1.4 

відмінності застосування різних 

методів набуття нового філософського 

знання. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Усна  

доповідь, 

комбіноване 

відтворення, 

реферативни

6  
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й виступ 

 

1

1.5 

особливості методологій зі зразків 

Модерної філософії. Методи 

Емпірицизму. 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усна  

доповідь, 

комбіноване 

відтворення, 

реферативни

й виступ, 

презентація 

5  

1

1.6 

Основний лексикон філософських 

термінів зразків Модерної філософії.  

Методологія Девіда Г’юма. 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усна  

доповідь, 

комбіноване 

відтворення, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

14 

 Вміти:    

2

2.1 

застосовувати методичний 

інструментарій, який вивчається в 

межах навчальної програми курсу. 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усна  

доповідь, 

комбіноване 

відтворення, 

реферативни

й виступ 

5  

2

2.2 

аналізувати різні типи історико-

філософських джерел з філософії 

Модерну. 

Семінар, 

Самостійна 

робота 

Усна  

доповідь, 

комбіноване 

відтворення, 

реферативни

й виступ, 

підсумкова 

контрольна 

робота  

10  

2

2.3 

вирізняти належність філософського 

методу до певного типу філософії.   

Семінар, 

Самостійна 

робота 

Усна  

доповідь, 

реферативни

й виступ, 

конспект 

текстів, 

участь у 

дискусії – 

обговоренні 

10  

1

2.4 

застосовувати методологічні 

настанови з провідних методів 

Модерної філософії.  

Семінар, 

Самостійна 

робота 

Усна  

доповідь, 

реферативни

й виступ, 

участь у 

дискусії-

обговоренні  

5  

1

2.5 

Укладати порядок застосування 

експериментальної філософської 

методології.  

Семінар Усна  

доповідь, 

дискусії 

5  
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2

2.6 

використовувати методи, засоби і 

способи з арсеналу експериментальної 

філософської методології для 

дослідження власної кваліфікаційної 

теми. 

Семінар Дискусія, 

обговорення 

5  

 Комунікація:    

3

3.1 

використовувати знання іноземних 

мов для аналізу інформаційних 

інтернет ресурсів, читання 

філософської літератури у підготовці 

до практичних занять. 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усна 

доповідь, 

конспект 

текстів 

3  

3

3.2 

презентувати результати здійсненої 

самостійної роботи у вигляді 

доповідей, повідомлень, есе, 

презентацій, пропозицій для 

обговорення в середовищі 

філософського експериментування. 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усна  

доповідь, 

реферативни

й виступ, 

участь у 

дискусії-

обговоренні 

 

3  

2

3.3 

використовувати у дискусіях 

історико-філософську аргументацію, 

засвоєну як на зразках класичних 

наукових праць, так і сприйняту із 

сучасних інформаційних ресурсів; 

здійснювати первинний аналіз і відбір 

матеріалів з теми обговорення, 

набутих у сучасних соціальних 

мережах. 

Семінари Дискусії-

обговорення, 

формулюван

ня питань до 

дискусії  

3  

 Автономність та відповідальність:    

4

4.1 

самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу з історико-

філософських досліджень. 

Самостійна 

робота 

Усні 

доповіді, 

дискусії, 

реферативні 

виступи, 

конспект 

текстів 

2  

4

4.2 

брати участь у роботі фахових 

науково-методичних семінарів з 

тематики курсу. 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні 

доповіді, 

дискусії-

обговорення 

3  

4

4.3 

 

 

пропонувати самостійно визначену 

тематику досліджень з історії 

філософії в межах спеціалізації, 

аргументувати її актуальність та 

доцільність. 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні 

доповіді, 

дискусії-

обговорення 

3  

4

4.4 
 

бути організатором науково-освітніх 

заходів різного рівня з обговорення 

питань досліджень у галузі філософії. 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні 

доповіді, 

дискусії-

обговорення 

3  
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (не обов’язково для вибіркових дисциплін) 

 

Результати навчання   

дисципліни 

 

 

 

Програмні результати навчання 

1

.

1 

1

.

2 

1

.

3 

1

.

4 

1

.

5 

1

.

6 

2

.

1 

2

.

2 

2

.

3 

2

.

4 

2

.

5 

2

.

6 

3

.

1 

3

.

2 

3

.

3 

4

.

1 

4

.

2 

4

.

3 

4

.

4 

ПРН 1. Здійснювати інтелектуальний 

пошук, виявляти і критично 

осмислювати актуальні проблеми 

сучасної філософської думки, 

розробляти їх в рамках власного 

філософського дослідження. 

+ +  +     +  +  +  +    + 

ПРН 2. Знати і використовувати фаховий 

словник та філософські засоби для 

донесення власних знань, висновків та 

аргументації до фахівців і нефахівців, 

зокрема до осіб, які навчаються 

 + +    + +  +  +  +  + +   

ПРН 3. Вміти реконструювати 

історичний поступ світової філософії, 

еволюцію філософських ідей і проблем. 

 

+   +  +          +    

ПРН 4.  Пропонувати та обґрунтовувати 

нові підходи до розв’язання задач і 

проблем. 

 

 +       +     +      

ПРН 5. Використовувати методологію та 

пізнавальні засоби, що властиві 

філософії та її застосуванням. 

+  +    + + +   + + + +   + + 

ПРН 7. Критично   осмислювати,       

 аналізувати та оцінювати  

філософські  тексти,                 

 застосовувати релевантні методи 

їх аналізу та інтерпретації. 

   +         +       

ПРН 8. Розуміти зв’язки філософії з 

іншими напрямами філософського                    

 дискурсу                 та        

 іншими інтелектуальними й 

гуманітарними практиками. 

+      +          +   

ПРН 10. Брати участь у наукових 

дискусіях з філософії та 

міждисциплінарних проблем з 

філософами та експертами інших 

галузей знань. 

+      +   +    + +     

ПРН 12. Використовувати набуті знання 

в практиці європейської та 

євроатлантичної інтеграції України, 

зокрема проводити світоглядний аналіз 

та етико-ціннісну експертизу 

             + +  +  + 
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інтеграційних процесів. 

ПРН 13. Розробляти і реалізовувати 

наукові та/або прикладні проєкти у сфері 

філософії та з дотичних 

міждисциплінарних проблем. 

+   +   +   + + + + +  + + +  

ПРН 16. Планувати і виконувати наукові 

дослідження з філософії та дотичних 

питань, формулювати і перевіряти 

гіпотези, аргументувати висновки, 

презентувати результати досліджень в 

різних формах наукової комунікації. 

 + +    + +  +  +  +  + +   

 

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 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.3); 

(автономність та відповідальність 4.1-4.4), що складає 60% загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, комбіноване відтворення, доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4 –24 / 39 балів 

2. Самостійна робота (конспект текстів): РН 2.3, 3.1, 4.1 – 10 / 20 балів 

3. Самостійна індивідуальна робота (підготовка реферативних виступів, 

презентацій): 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 4.1. – 14 / 21 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, комбіноване відтворення, доповнення та 

участь в дискусіях на семінарах) та за самостійні роботи (робота з текстами, підготовка 

реферативних виступів, презентацій). 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, 1.6, 2.2 – 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). 
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При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів  

Підсумкова контрольна робота  Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максиму

м 

80  20  100 

 
7.2 Організація оцінювання: 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min – 48 балів Max – 80 балів 

Усна відповідь До теми: 2 і 5 протягом 

семестру 

«9» х 2 = 18 «12» х 2 = 24 

Доповнення / 

дискусія-обговорення: 

До теми: 2 і 5 протягом 

семестру 

«3» х 2 = 6 «7,5» х 2 = 15 

Конспекти 

першоджерел 

До теми: 3-7 протягом 

семестру 

«2» х 5 = 10 «4» х 5= 20 

Самостійна 

індивідуальна робота 

Підготовка реферативних 

виступів (Додаток самостійної 

роботи студентів) 

«14» х 1 = 14 «21» х 1 = 21 

Підсумкова 

контрольна робота 

До тем 1-7 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

1. Усна відповідь:  

a.   Усна доповідь: 

12-10 бали – виступ за викликом викладача: студент здійснив підготовку до 

заздалегідь визначеного тематичного завдання; має підготовлені матеріали 

до виступу з урахуванням рекомендованих джерел; враховує методичні 

настанови до підготовки усної доповіді; має конспект першоджерел; 

використовує матеріали лекційного заняття; вільно почувається у 

комунікаційному середовищі навчального заняття. 

9-1 бали – студент здійснив підготовку до заздалегідь визначеного 

тематичного завдання; має підготовлені матеріали до виступу з урахуванням 

частини рекомендованих джерел; враховує методичні настанови до 

підготовки усної доповіді; має конспект першоджерел; використовує 

матеріали лекційного заняття; недостатньо вільно почувається у 

комунікаційному середовищі навчального заняття. 

b.  Комбіноване відтворення змісту попереднього семінарського заняття:  

2 бали – студент постійно перебував у контексті попереднього 

семінарського заняття; відтворює з пам’яті змісти і порядок розгляду питань 

семінарського заняття; має спроможність викласти змісти попереднього 

заняття письмово; відтворює логіку проведення семінарського заняття і 

змістів дискусій-обговорень. 
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2. Доповнення / дискусія-обговорення: 

a.  Доповнення:  

3 бал – студент має виконані до семінарського заняття завдання; перебуває у 

контексті виступу доповідача з визначеного питання; має ширший матеріал 

з питання доповіді; влучно, обґрунтовано і доречно доповнює зміст 

розкриття теми. 

b. Дискусія-обговорення: 

7,5 бали – студент має виконані до семінарського заняття завдання; 

перебуває у контексті проблеми дискусії-обговорення; вправно веде 

полеміку, доповнює змістовно, ґрунтовно і конструктивно. 

2. Самостійна робота (конспект текстів): 

4 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та 

відповідними власними зауваженнями та поясненнями; 

2 бали – студент опрацював необхідний текст без власних зауважень та 

пояснень. 

3. Самостійна індивідуальна робота (підготовка реферативних виступів): 

21 бал – виступ за заздалегідь визначеною темою: студент підготував презентацію з 

практики провадження філософського експериментального дослідження; 

сформулював питання до обговорення; взяв участь в дискусії-обговоренні змісту 

виступу. 

14 балів – виступ за заздалегідь визначеною темою: студент підготував усну 

доповідь (виступ) з практики провадження філософського експериментального 

дослідження; але без питань та участі в дискусії-обговоренні змісту виступу. 

3. Контрольна модульно-тематична робота (підсумкова контрольна робота). Оцінюється 

із розрахунку 5-4-3-2-1 бал за кожну із 7 тем програми: 

20 балів – студент виконує всі завдання кожної із 7 тем програми;  

18 балів - студент виконує від 75 до 90% завдань кожної із 7 тем програми; 

16 балів – студент виконує від 50 до 74% завдань кожної із 7 тем програми; 

14 балів - студент виконує від 20 до 49% завдань кожного із 7 тем програми; 

12 балів - студент виконує менше 10% завдань кожної із 7 тем програми. 

 

7.3 Шкала відповідності: 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/

п 

Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари 
Самостійна 

робота 

1 

Тема 1. Термінографія експериментального 

напрямку у розвитку філософії європейського 

Модерну. 

1  16 

2 
Тема 2. Експериментальна історія Френсіса 

Бейкона. 
 1 18 

3 

Тема 3. Розвиток експериментальної 

філософської методології у творах британських 

емпірицистів. 

  16 

4 

Тема 4. «Трактат про людську природу» Девіда 

Г’юма – зародження експериментального методу 

філософування. 

1  14 

5 
Тема 5. Джерела експериментального способу 

мислення Девіда Г’юма. 
 1 18 

6 
Тема 6. Два типи добудкового мислення – Рене 

Декарт та Ісаак Ньютон.  
  16 

7 
Тема 7. Експериментальне середовище есеїстики 

Девіда Г’юма. 
1  16 

 Підсумкова контрольна робота 1   

 ВСЬОГО 4 2 114 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 4 год. 

Семінари – 2 год. 

Самостійна робота – 114 год.  
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