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ВСТУП 

 

 Курс «Філософія мови» є інтегрованим. Виклад курсу забезпечують дві кафедри 

філософського факультету: кафедра логіки і кафедра теоретичної і практичної філософії. Для 

кожної складової частини курсу передбачається попарно однакова кількість лекційних і 

семінарських годин.   

Рубрики 1.-7. пропонованої РП (а також рубрики «Структура навчальної дисципліни. 

Тематичний план лекцій і семінарських занять» і «Рекомендована література») містять 

подвійну інформацію щодо частин курсу: від кафедри теоретичної і практичної філософії 

(Частина А) і від кафедри логіки (Частина Б). 

 Курс завершується спільним іспитом – підсумковою письмовою екзаменаційною роботою. 

Підсумкова оцінка за курс в цілому вираховується як середня оцінка від підсумкових оцінок 

за кожну серед двох складових частин курсу. 

1. Мета дисципліни:  

(Частина А) Мета цієї частини курсу «Філософія мови» полягає в тому, щоб дати студентам 

знання про історію філософії мови, її принципи та основні ідеї, а також про зв’язки між 

різними філософськими теоріями мови. Основна увага приділятиметься сучасному 

тлумаченню та застосуванню цих теорій. 

(Частина Б) Поглиблене ознайомлення із головними поняттями, важливими проблемами і 

впливовими теоріями сучасної аналітичної філософії мови. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

(Частина А) 1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основи філософії, 

потрібні для розуміння предмета філософії, ролі філософії в культурі, а також знати 

особливості зв’язку філософії з наукою, релігією, мистецтвом. 

2. Уміти здійснювати дослідницьку роботу, інтерпретувати філософські теорії, 

використовувати літературу з філософії, а також уміти полемізувати щодо філософських 

проблем.  

3. Володіти елементарними навичками розв’язування завдань і проблем у навчанні та 

дослідницькій діяльності, а також елементарними навичками здійснення видів дослідницької 

роботи (анотації, реферати, бібліографії), презентації результатів проведених досліджень. 

(Частина Б) До початку вивчення цього курсу студенти мають знати: основні етапи, 

характеристики, проблеми, теорії і персоналії історико-філософського процесу загалом та 

аналітичної філософії зокрема; передбачається знайомство студентів із базовою 

інформацією, що надають вступні курси логіки; необхідним є достатній рівень володіння 

англійською мовою, що уможливить роботу із сучасними науковими першоджерелами. 

 Вміти збирати, аналізувати, інтерпретувати та презентувати інформацію щодо сучасних 

філософських досліджень, застосовувати визначальні загально-філософські поняття і 

класифікації в аналізі окремих певних проблем, простежувати тяглість становлення і 

розвитку проблем філософії, прогнозувати перспективи розвитку окремих теорій.   

3. Анотація навчальної дисципліни:  

Дисципліна «Філософія мови» належить до переліку обов’язкових дисциплін та викладається 

у 1 і 2 семестрах магістратури. Курс складається з двох частин – історичної (Частина А) та 

систематичної (Частина Б).  

(Частина А) Тема 1. Предмет філософії мови 

Основний зміст поняття «філософія мови». Що значить вираз «природа мови»? Філософська 

герменевтика і філософія мови. Зіставлення предметів філософської герменевтики та 

філософії мови. Повторення основних положень і висновків курсу “Філософська 

герменевтика”, визначення напряму розгляду основних тем та їхнього зв’язку з попереднім 

матеріалом. 

Тема 2. Давня філософія мови 
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Початок філософії мови. Давньогрецький логос і філософська істина. Платонів погляд на 

мову. «Кратил»: ім’я і річ. «Теетет» і «Софіст»: істина пізнання і структура речення. «Федр» 

і Сьомий лист Платона: слабкість письма. Аристотелів погляд на мову. Учення про значення. 

Багатозначність, омонімія, рівнозначність. Категорії. Використання мови. Стоїчна теорія 

мови. Система описів мови. Рівень значень. Авґустин про мову. Теорія знаків. Теорія Божих 

імен. Grammatica speculativa. Філософія мови Миколи Кузанця.  

Тема 3. Філософія мови раннього Нового часу 

Філософія мови Т. Гобса. Зловживання мовою. Номіналізм Т. Гобса. Походження мови. 

Погляд Дж. Лока на мову. Прості ідеї та закид щодо семантичного ідеалізму. Складні ідеї: 

субстанції, модуси й відношення. Одиничні й загальні ідеї. Хибне вживання мови та його 

виправлення. Філософія мови Ґ.В. Ляйбніца. Теорія понять і знаків. Знак та ідея. Погляди 

Дж. Віко на природу мови. Теорія трьох мов. Мова й письмо. Універсальна мова й мова 

науки. Філософія мови Й.Ґ. Гамана. Погляд Й.Ґ. Гамана на лінгвістику. Походження мови. 

Тема 4. Теорії мови доби класичної німецької філософії 

Філософія мови Й.Ґ. Гердера. Погляди І. Канта на мову. Поняття і знаки. Судження. Модуси 

переконання. Повідомлення. Поняття Я. Розмаїття мов. Звук, тон, артикуляція. Філософія 

мови Ґ.В.Ф. Геґеля. Мовні світи – наявне буття духа (феноменологія). Філософія мови В. фон 

Гумбольдта. Мова як медіум між Я і світом. Мова та думка. Розмаїття мов. Граматика 

мовлення. Проблема розуміння.  

Тема 5. Погляди на мову німецьких філософів кінця ХІХ і п. п. ХХ ст. 

Погляди Ф. Ніцше на природу мови. Критика мови в «Істині і брехні». Трансформації 

критики мови в пізніх творах. Філософія мови Ґ. Фреґе. Сенс і значення, предмет і функція. 

Поняття першого і другого ступеня. Ідентичність думки. Філософія мови Е. Касирера. Місце 

мови серед символічних форм. Феноменологія символічних форм.  

Тема 6. Філософія мови Л. Вітґенштайна  

Філософія мови раннього Л. Вітґенштайна. Образна теорія речення. Форма відображення. 

Речення і стан речей. Мовні плутанини. Філософія мови пізнього Л. Вітґенштайна. 

Автономія граматики. Міф про значення. Значення як застосування. Мовні правила. Мовні 

ігри. Застосування мови. Міф приватної мови. Проблема розуміння.  

Тема 7. Погляди на мову М. Гайдеґера і Г.-Ґ. Ґадамера 

 Гайдеґерові погляди на мову. Критика традиційних філософських позицій щодо природи 

мови. Тема артикуляції та розуміння в «Бутті і часі». Мова поезії та мова філософії. 

Трактування природи мови в пізніх роботах М. Гайдеґера. Ґадамерів проект онтології мови. 

Істина буття як істина мови. Мова як самопрезентація буття. Г.-Ґ. Ґадамер про спекулятивну 

структуру мови. Що означає мислити з осереддя мови? Парадигмальність поетичного слова. 

Злиття горизонтів як переклад. Неможливість відокремлення думки від мовлення.  

(Частина Б) Визначаються предмет, методи, головні проблеми і напрямки досліджень 

аналітичної філософії мови. Навчальна дисципліна знайомить студентів із низкою класичних 

і сучасних теорій аналітичної філософії мови, представлених, зокрема, розвідками Фреге, 

Расела, Стросона, Доннеллана, Крипке, Патнема, Остіна, Серла, Грайса, Девідсона. 

Запроваджується та з’ясовується сутність важливих понять і розрізнень: філософія мови, 

лінгвістична філософія, філософія лінгвістики, синтаксис/cемантика/прагматика; об'єктна 

мова/метамова; вживання/згадування виразів; речення, пропозиція, смисл (значення), 

(с)твердження, промовляння; тип/зразок розрізнення; атрибутивні/референтні вживання 

визначених дескрипцій; пресупозиції; пропозиційні установки; семантичне значення і 

значення мовця; констативи та перформативи; мовленнєві акти; локуція/ілокуція/перлокуція; 

імплікатури та імплісітури спілкування тощо.   

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

(Частина А) Надати студентам докладні знання про основні філософські концепції мови, а 

також про деякі головні підходи сучасної філософії до проблем філософії мови. 
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(Частина Б) Надати студентам цілісну систему знань про головні проблеми, поняття і теорії 

сучаcної аналітичної філософії мови. В результаті навчання студенти мають не лише 

демонструвати теоретичні знання, але й спроможність їх застосування у своїх самостійних 

дослідженнях. 

 

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

гуманітарними практиками. 

ФК 3. Здатність формулювати та аргументувати актуальні філософські ідеї, доказово й 

обґрунтовано викладати результати дослідження. 

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

аналізу та інтерпретації. 
 

5. Результати навчання: 

(Частина А) У 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 ККод Результат навчання 

 Знати:    

11.1 предмет, методи, теоретичні основи 

філософії мови 

Лекції, самостійна 

робота. 

Усні доповіді, 

підсумкова 

контрольна 

робота, іспит. 

5 

11.2 основну проблематику новітніх 

досліджень з історії філософії мови та 

критично осмислювати ці питання 

Семінар, самостійна 

робота. 

Усні доповіді,  

іспит. 

5 

11.3 принципи історії філософії мови Лекції, самостійна 

робота. 

Усні доповіді, 

підсумкова 

контрольна 

робота, іспит. 

5 

11.4 сучасні підходи до розуміння 

принципів філософії мови 

Самостійна робота. Усні доповіді, 

іспит. 

6 

11.5 новітні типології сучасних теорій 

філософії мови 

Семінар, самостійна 

робота. 

підсумкова 

контрольна 

робота, іспит. 

5 

11.6 особливості теорій мови Платона, 

Аристотеля, Авґустина, Кузанця, 

Гобса, Лока, Ляйбніца, Віко, 

Кондильяка, Гамана, Гердера, Канта, 

Геґеля, Гумбольдта, Ніцше, Пірса, 

Фреґе, Касирера, Вітґенштайна, 

Гайдеґера і Ґадамера, аналітичної 

філософії  

Семінар, самостійна 

робота. 

Усні доповіді,  

презентація 

самостійного 

дослідження, 

іспит. 

14 

 Уміти:    

22.1 демонструвати знання спеціалізованої 

літератури з філософії мови 

Семінар, самостійна 

робота. 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

підсумкова 

контрольна 

5 
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робота, іспит. 

22.2 пояснювати особливості та умови 

історичних трансформацій філософії 

мови 

Семінар, самостійна 

робота. 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

іспит. 

10 

22.3 пояснювати варіативність сучасних 

понять і принципів філософії мови 

Семінар, самостійна 

робота. 

Презентація 

самостійного 

дослідження, 

підсумкова  

контрольна 

робота, іспит. 

10 

12.4 здійснювати дослідження літератури з 

філософії мови, спираючись на 

рекомендації викладача та уникаючи 

простого переповідання її змісту 

Семінар, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

підсумкова 

контрольна 

робота. 

5 

12.5 здійснювати докладне дослідження 

трьох і більшої кількості літературних 

джерел 

Семінар, самостійна 

робота. 

Усні доповіді, 

дискусії. 

5 

22.6 здійснювати експертну оцінку 

теоретичних висловлень на теми 

філософії мови. 

Семінар, самостійна 

робота. 

Усні доповіді, 

дискусії. 

5 

 Комунікація:    

33.1 використовувати знання іноземних мов 

для аналізу інформаційних інтернет-

ресурсів, читання новітньої 

філософської літератури в підготовці 

до семінарських занять та написання 

самостійних робіт 

Семінар, самостійна 

робота. 

Усні доповіді. 3 

33.2 презентувати результати проведених 

досліджень і здійсненої самостійної 

роботи у вигляді доповідей, 

повідомлень, есе, презентацій, 

конспектів 

Семінар, самостійна 

робота. 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження. 

3 

23.3 полемізувати щодо питань філософії 

мови на семінарських заняттях на 

основі володіння категоріально-

поняттєвим апаратом філософії мови.   

Семінар. Дискусії. 3 

 Автономність  

і відповідальність: 

   

44.1 самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу з філософії 

мови, вільно володіти методами 

обробки, аналізу та синтезу наукової 

інформації 

Самостійна робота. Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження. 

2 

44.2 вирішувати самостійно комплексні 

завдання, пов’язанні з тематикою 

філософії мови 

Семінар, самостійна 

робота. 

Дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження. 

5 

44.3 нести відповідальність за достовірність 

і політико-ідеологічну 

незаанґажованість своїх теоретичних 

підходів. 

Семінар, самостійна 

робота. 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

4 
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дослідження, 

іспит. 

 

(Частина Б) 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 ККод Результат навчання 

 Знати:    

11.1 Предмет, методи, теоретичні основи 

досліджень у царині філософії мови, 

а також визначальні відповідні 

поняття та розрізнення  

 

Лекція, самостійна 

робота 

Усна 

презентація 

самостійної 

роботи, 

проміжна 

контрольна 

робота, іспит 

5 

11.2  

Головні проблеми досліджень 

сучасної аналітичної філософії мови 

 

Самостійна робота, 

семінар 

Усна 

презентація 

самостійної 

роботи, 

проміжна 

контрольна 

робота, іспит 

5 

11.3 Специфіку досліджень деяких 

окремих класичних і сучасних 

теорій 

 

Самостійна робота, 

семінар 

Усна 

презентація 

самостійної 

роботи, 

проміжна 

контрольна 

робота, іспит 

10 

11.4 Сутність, специфіку отриманих 

відповідних результатів 

 

Самостійна робота, 

семінар  

Усна 

презентація 

самостійної 

роботи, 

проміжна 

контрольна 

робота, іспит 

10 

11.5 Взаємозв’язки між головними 

проблемами та поняттями 

 

Лекція, семінар, 

самостійна робота 

Усна 

презентація 

самостійної 

роботи 

5 

11.6 Історичні та сучасні взаємозв’язки 

між головними теоріями 

 

 

 

Самостійна робота, 

семінар  

Усна 

презентація 

самостійної 

роботи 

5 

 Вміти:    

22.1 Демонструвати знання 

спеціалізованої літератури із царини 

досліджень філософії мови   

 

Семінар, самостійна 

робота 

Усна 

презентація 

самостійної 

роботи 

5 
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22.2 Пояснювати походження і 

специфіку певних важливих 

проблем досліджень  

 

Семінар, самостійна 

робота 

Усна 

презентація 

самостійної 

роботи, іспит 

5 

22.3  

Виявляти взаємозв’язки між 

окремими теоріями 

 

Семінар, самостійна 

робота 

Усна 

презентація 

самостійної 

роботи, іспит 

5 

12.4 Самостійно аналізувати, 

інтерпретувати та представляти 

окремі результати досліджень, 

представлені у науковій періодиці 

 

 

 

Семінар, самостійна 

робота 

Усна 

презентація 

самостійної 

роботи, іспит 

10 

12.5  

Здійснювати лінгво-логіко-

філософський аналіз окремих 

важливих понять 

 

Семінар, самостійна 

робота 

Усна 

презентація 

самостійної 

роботи, 

проміжна 

контрольна 

робота, іспит 

10 

22.6   

Адекватно застосовувати отримані 

знання для випадків так званих 

«польових досліджень» у царині 

філософії мови (case studies) 

 

Самостійна робота Усна 

презентація 

самостійної 

роботи, іспит 

5 

 комунікація:    

33.1 Демонструвати здатність до вільної 

комунікації мовою специфічних 

понять, проблем, теорій і технік 

філософії мови 

 

Семінар, самостійна 

робота 

Усна 

презентація 

самостійної 

роботи 

3 

33.2 Презентувати результати 

теоретичних розвідок у вигляді 

доповідей, презентацій, конспектів 

 

Семінар, самостійна 

робота 

Усна 

презентація 

самостійної 

роботи 

4 

23.3 Брати участь у фахових дискусіях 

під час аудиторних занять, 

полемізувати з приводу окремих 

питань філософії мови   

 

Семінар Усна 

презентація 

самостійної 

роботи 

3 

 автономність та відповідальність:    

44.1  

Виявляти самостійність у пошуках 

та критичному опрацюванні  

дослідницьких матеріалів із царини 

сучасних логіко-лінгво-

Самостійна робота Усна 

презентація 

самостійної 

роботи 

4 
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філософських досліджень, вільно 

володіти методами аналізу та 

синтезу наукової інформації, 

використовуючи знання іноземних 

мов 

 

44.2. Нести відповідальність за 

достовірність проведених 

досліджень та наданих роз’яснень 

 

Самостійна робота Усна 

презентація 

самостійної 

роботи, іспит 

3 

44.3. Демонструвати можливості до 

подальшого навчання з високим 

рівнем автономності 

Самостійна робота Усна 

презентація 

самостійної 

роботи 

3 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

(Частина А) 
               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 

ПРН 1. Здійснювати інтелектуальний пошук, 

виявляти і критично осмислювати актуальні 

проблеми сучасної філософської думки, розробляти 

їх у рамках власного філософського дослідження. 

+ + +  +    +     

 

 

  

 

+ 

   

 

+ 

ПРН 3. Вміти реконструювати історичний поступ 

світової філософії, еволюцію філософських ідей і 

проблем. 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

  + 

 

 

 

 

 

  

 

 

+ 

 

 

ПРН 6. Володіти державною та іноземними мовами 

на рівні, достатньому для вільного фахового 

спілкування та обговорення наукових проблем і 

результатів досліджень у сфері філософії. 

+ + + + +  + +   +    

 

+ 

 

 

   

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 16. Ефективно здійснювати аналітичне 

обґрунтування та інформаційно-організаційний 

супровід професійної діяльності. 

   + 

 

   + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

(Частина Б) 

 
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 
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ПРН 1. 

Здійснювати 

інтелектуальний 

пошук, виявляти і 

критично 

осмислювати 

актуальні 

проблеми 

сучасної 

філософської 

думки, 

розробляти їх у 

рамках власного 

філософського 

дослідження. 

+ + + + + + + + + + + +  + +    

ПРН 3. Вміти 

реконструювати 

історичний 

поступ світової 

філософії, 

еволюцію 

філософських 

ідей і проблем. 

      + + + + + +       

ПРН 6. Володіти 

державною та 

іноземними 

мовами на рівні, 

достатньому для 

вільного 

фахового 

спілкування та 

обговорення 

наукових 

проблем і 

результатів 

досліджень у 

сфері філософії. 

  +  +   +    +       

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 16. 

Ефективно 
            + + + + + + 
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здійснювати 

аналітичне 

обґрунтування та 

інформаційно-

організаційний 

супровід 

професійної 

діяльності. 

 

7. Схема формування оцінки: 

 

(Частина А) 

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 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи:  

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: підготовка і 

презентація кожним студентом фіксованої доповіді за матеріалами наперед обраного для 

аналізу джерела, що є індивідуальним завданням, яке наперед узгоджується із викладачем, 

виконується самостійно і передбачає опрацювання певного одного (або декількох) наукового 

джерела (статті, розділу монографії тощо): РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 

3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3  – 2 / 10 балів 

2. Самостійна робота №1 (дослідження історичної трансформації філософії мови): 

РН 1.6, 2.1, 2.3, 2.4, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3  – 11 / 15 балів 

Самостійна робота №2 (дослідження окремої теорії мови – за вибором студента): РН 1.6, 

2.1, 2.3, 2.4, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3  – 11 / 15 балів 

3. Підсумкова контрольна робота: РН – 1.1, 1.3, 1.5, 2.1, 2.3, 2.4 - 12 / 20 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 та самостійну роботу (підготовка і презентація фіксованої доповіді 

за матеріалами наперед обраного для аналізу наукового джерела) і проміжну контрольну 

роботу. 

Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі  60 балів, 

- в мінімальному вимірі 36 балів. 

Підсумковий іспит у письмовій формі - РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.,3, 4.3 – 

24/40 балів. 

Підсумкове оцінювання: 

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

роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкового письмового іспиту.  

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

необхідно обов’язково повторно виконати підсумковий письмовий іспит.  

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

із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 36, максимум 60 балів) та 

підсумкового письмового іспиту (мінімум 24, максимум 40 балів). 

 

(Частина Б) 

7.1. Форми оцінювання 
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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.-4.3.), що складає 60  загальної оцінки. 

Оцінювання семестрової роботи: 

 1. Усна презентація самостійної роботи: підготовка і презентація кожним студентом 

фіксованої доповіді за матеріалами наперед обраного для аналізу джерела, що є 

індивідуальним завданням, яке наперед узгоджується із викладачем, виконується самостійно 

і передбачає опрацювання певного одного (або декількох) наукового джерела (статті, розділу 

монографії тощо): 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 – 24/40 балів. 

 2. Проміжна контрольна робота: виконується як письмова контрольна робота впродовж 

опрацювання змістової частини під час лекції чи семінару: РН 1.1, 1.2,1.3, 1.4, 2.5 – 12/20 

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 усну презентацію самостійної роботи (підготовка фіксованої доповіді за 

матеріалами наперед обраного для аналізу наукового джерела) і проміжну контрольну 

роботу. 

Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   60 балів 

- в мінімальному вимірі  36 балів 

 

Підсумковий іспит у письмовій формі - РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 4.2 – 24/40 

балів. 

 

Підсумкове оцінювання: 

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

роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкового письмового іспиту.  

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

необхідно обов’язково повторно виконати підсумковий письмовий іспит.      

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

із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 36, максимум 60 балів) та 

підсумкового письмового іспиту (мінімум 24, максимум 40 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів 

Іспит  Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60  40  100 

    

 

 

7.2 Організація оцінювання: 

 

(Частина А) 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 36 балів Max – 60 балів 

Аудиторна робота: До тем 1-7 протягом «2» х 1 = 2 «10» х 1 = 10 
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усна доповідь на 

семінарі, доповнення, 

участь в дискусіях 

семестру. У разі відсутності 

студента на занятті, теми 

необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді. 

Самостійна робота 1 До тем 1-7: Підготовка та 

презентація дослідження 

історичної трансформації 

філософії мови. 

«11» х 1 = 11 «15» х 1 = 15 

Самостійна робота 2 До тем 1-7: Підготовка 

дослідження окремої теорії 

мови. 

«11» х 1 = 11 «15» х 1 = 15 

Підсумкова 

контрольна робота 

До тем 1-5 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Загальна семестрова 

оцінка з дисципліни 

 36 60 

 

(Частина Б)  

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 36 балів Max – 60 балів 

    

Усна презентація 

самостійної 

роботи: семінари 

протягом семестру 

Презентація окремої доповіді 

(опрацювання фахового 

видання: статті, розділу 

монографії) 

«24» х 1 = 24 «40» х 1 = 40 

Проміжна 

контрольна 

робота 

До тем 1-4 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Загальна 

семестрова оцінка 

з дисципліни 

 36 60 

 

7.3. Критерії семестрового оцінювання: 

(Частина А) 

1. Аудиторна робота: 

  Усна доповідь  

10 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; 

7 бали - 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. Допускаються несуттєві неточності; 

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

спирається на необхідну навчальну літературу. Має у відповіді суттєві неточності; 

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, 

недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді. 

Доповнення / участь в дискусіях 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  

2 бали – доповнення змістовне,  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 

2. Самостійна робота (Підготовка та презентація дослідження історичної 
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трансформації філософії мови): 

15-14 балів - студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 

презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження; 

13-12 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, але 

може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження. Допускаються несуттєві неточності;  

11-8 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його презентує, не 

демонструє глибини знань у вирішені поставлених завдань. Робота містить суттєві помилки. 

7-0 - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, 

недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

 Самостійна робота (Підготовка дослідження окремої теорії мови): 

15-14 балів - студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 

презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження; 

13-12 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, але 

може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження. Допускаються несуттєві неточності;  

11-8 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його презентує, не 

демонструє глибини знань у вирішені поставлених завдань. Робота містить суттєві помилки. 

7-0 - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, 

недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

3. Підсумкова контрольна робота: 

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 письмової роботи; 

17-14 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 

письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності;  

13-11 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань у 

вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота 

містить суттєві неточності; 

10-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі.  

 

(Частина Б) 

1. Усна доповідь (презентація за результатами виконання самостійної роботи): 

40-36 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 
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літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість у викладі письмової 

роботи; 

35-30 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може бракувати аргументації в поясненнях; в основному розкриває зміст 

поставленого завдання; використовує обов’язкову літературу; демонструє самостійність та 

достовірність викладу письмової роботи; робота містить несуттєві неточності;  

29-24 балів – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань у вирішенні поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу; 

робота містить суттєві неточності; 

23-0 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань; робота містить суттєві 

помилки. 

2. Проміжна контрольна робота: 

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 у викладі письмової 

роботи; 

17-14 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може бракувати аргументації в поясненнях; в основному розкриває зміст 

поставленого завдання; використовує обов’язкову літературу; демонструє самостійність та 

достовірність викладу письмової роботи; робота містить несуттєві неточності;  

10-12 балів – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань у вирішенні поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу; 

робота містить суттєві неточності; 

11-0 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань; робота містить суттєві 

помилки. 

 

7.4. Форма, організація та критерії оцінювання екзаменаційної контрольної роботи: 

Екзаменаційна робота виконується у письмовій формі. Білет містить три питання: два 

питання стосуються частини А, одне питання – частини Б. 

 (Частина А) 

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

10-9 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 письмової роботи; 

8-7 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 

письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності;  

6-5 балів – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань у вирішенні поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу; 

робота містить суттєві неточності; 

4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
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викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі.  

 

(Частина Б) 

Екзаменаційна робота виконується у письмовій формі. Білет складається з 1 питання. 

Максимальна кількість балів – 20.  

20-16 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 у викладі письмової 

роботи; 

15-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може бракувати аргументації в поясненнях; в основному розкриває зміст 

поставленого завдання; використовує обов’язкову літературу; демонструє самостійність та 

достовірність викладу письмової роботи; робота містить несуттєві неточності;  

9-6 балів – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань у вирішенні поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу; 

робота містить суттєві неточності; 

5-0 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань; робота містить суттєві помилки. 

 Студент не допускається до письмової екзаменаційної  роботи, якщо під час семестру набрав 

менше 36 балів. Для отримання допуску до екзамену студент має здійснити на семінарі 

доповідь-презентацію за результатами самостійної роботи і виконати проміжну контрольну 

роботу. Екзаменаційна оцінка не може бути меншою 24 балів для отримання загальної 

позитивної оцінки за курс. Якщо кількість отриманих балів за екзаменаційну роботу є 

меншою за 24, то вона не додається до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, 

отриманих під час семестру), а в екзаменаційній відомості до графи «результуюча оцінка» 

переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру.   

 За бажанням студента (і водночас за попереднього узгодження із викладачем) екзаменаційна 

робота може бути замінена підготовкою і презентацією фіксованої доповіді за матеріалами 

наперед обраного для аналізу джерела. Доповідь презентують упродовж другої частини 

курсу або ж безпосередньо під час іспиту. Критерії оцінювання тотожні критеріям 

оцінювання екзаменаційної контрольної роботи. 

 

Шкала відповідності оцінок: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

(Частина А) 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  Самостійна 
робота 

1. Предмет філософії мови 2  7 

2. Давня філософія мови   7 

3. Філософія мови раннього Нового часу   8 

4. Теорії мови доби класичної німецької 

філософії 

  8 

5. Погляди на мову німецьких філософів кінця 

ХІХ і п. п. ХХ ст. 

  15 

 Підсумкова контрольна робота  2   

6. Філософія мови Л. Вітґенштайна   8 

7. Погляди на мову М. Гайдеґера і Г.-Ґ. Ґадамера  2 15 

Всього 4 2 69 

Загальний обсяг 75  год., зокрема: 

Лекцій   – 4 год. 

Семінари   – 2 год. 

Самостійна робота – 69 год.  

 

 

(Частина Б) 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції семінари  Самостійна 
робота 

 

1 
Вступ. 
Тема 1  Філософія мови: аспекти         
               концептуальної  географії 

2 
 

7 

2 Тема 2.  Витоки аналітичної філософії мови:  
               Фреге і  Расел 

 8 

3 Тема 3.  Критичний розгляд поглядів Расела:  
               Стросон, Донелан, Крипке 

  8 

4 
Тема 4.  Теорія мовленнєвих актів: Остін і  
                Серл. У пошуках прихованих значень:  
                Грайс 

  8 

5 Тема 5.    Актуальні проблеми досліджень в   
                 сучасній аналітичній філософії мови          

 2 30 

 
6  Проміжна контрольна робота 2   

 

Тема 6.  Логіко-семантичний аналіз речень про   
               дії: Девідсон 

  8 

    

 ВСЬОГО 4 2 69 

Загальний обсяг 75 год., в тому числі: 

Лекцій –  4 год. 

Семінари – 2 год. 

Самостійна робота – 69 год. 
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