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ВСТУП 

1.Мета дисципліни – ознайомлення студентів з предметною областю 
досліджень епістемології, надання знань з історії та сучасного стану справ в 
епістемології, про її основні поняття, тематику, найбільш фундаментальні й значимі 
теорії, взаємодією з комплексом філософських і наукових дисциплін. Репрезентація 
проблеми знання та його обґрунтування як фундаментальної проблеми епістемології.  

2.Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
До початку вивчення цього курсу студенти мають знати: мати знання з логіки, 
метафізики й онтології, теорії пізнання, історії античної філософії.  
Вміти логічно формулювати та викладати власне уявлення та розуміння проблем і 
способів їх розв’язання у письмовій та усній формі. Збирати та залучати до вивчення 
нову інформацію, в тому числі й наукову. 
Володіти елементарними навичками самостійного опрацювання рекомендованої 
літератури, критичного сприйняття інформації, культури філософської мови і 
мислення. 
3.Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Епістемологія» належить до 
переліку обов’язкових навчальних дисциплін та викладається у 5 семестрі 3 курсу 
бакалаврату обсягом  4  кредити ЕСТS, зокрема: лекції – 30 год., семінарські заняття – 
30 год. Завершується дисципліна  екзаменом.  У межах дисципліни презентована 
історія та сучасний стан справ у царині епістемології, розглядаються її основні розділи 
і тематика, поняття, категорії, принципи, проблеми, теорії, концепції. Особливий 
акцент зроблений на проясненні проблеми знання та його обґрунтування як 
фундаментальної проблеми епістемології. Розглядаються різні підходи і системи 
аргументації. Порівнюються проекти класичної і некласичної епістемології. Засади  
реалізму і антиреалізму. Розглядаються настанови фундаменталізму класичної 
епістемології на їх вплив на формування філософії аналітичної традиції. Аналізується 
проблема скептицизму в епістемології. Репрезентовані концепції істини в сучасній 
епістемології. Ґрунтовно розглядається аналітична традиція в епістемології, її зв’язок  
з прагматизмом і неопрагматизмом. Особлива увага приділена новітнім напрямам  і 
проектам епістемології: натуралістична епістемологія, еволюційна епістемологія, 
соціальна епістемологія. Завершується дисципліна аналізом перспектив сучасної 
епістемології.  

4.Завдання (навчальні цілі): сформувати у студентів навички і вміння 
самостійної орієнтації в поняттях, теоріях, концепціях епістемології на основі 
опрацювання текстів найвпливовіших і значимих авторів. Розвивати здібності 
критичного сприйняття і оцінки різних джерел, здатність співставлення різних позицій 
щодо епістемологічних питань та порівняльної оцінки аргументації конкуруючих 
позицій.   

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 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін
и 

К
Код 

Результат навчання 

 Знати:    
1

1.1 
Основні поняття і актуальні Лекції, семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 
екзаменаційн

10 



питання епістемології. а робота 

1
1.2 

Впливові теорії і концепції, в 
межах яких формується 
проблематика соціальної 
епістемології. 

Лекції, семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, есе, 
колоквіум, 
екзамен  

10 

1
1.3 

Зв’язки епістемології з 
комплексом філософських і 
наукових дисциплін щодо 
проблематики знання і пізнання.  

Лекції, семінари  Усні доповіді, 
екзаменаційн
а робота 

5 

1
1.4 

Орієнтуватися в підходах до  
проблеми обґрунтування знання,   
аргументації на користь різних 
позицій.   

Самостійна 
робота, лекції, 
семінари 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
екзаменаційн
а робота 

10 

1
1.5 

Мати систематичні знання з 
філософії, які дозволяють 
використовувати історико-
філософське підґрунтя  в 
осмисленні та розв’язанні 
проблематики епістемології. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усна доповідь,  
презентація 
самостійного 
дослідження 

5 

 Вміти:    
2

2.1 
Представляти епістемологію в 
єдності проблематики, 
розв’язання якої має свої 
особливості в межах різних 
концепцій і парадигм. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, есе, 
екзаменаційн
а робота 

10 

2
2.2 

Логічно формулювати та 
викладати власне розуміння 
питань епістемології і способів їх 
розв’язання у письмовій та усній 
формі. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді,  
презентація 
самостійного 
дослідження 

5 

2
2.3 

Співставляти різні позиції щодо 
епістемологічних питань та 
проводити порівняльну оцінку 
аргументації конкуруючих 
позицій.  

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
есе, 
презентація 
самостійного 
дослідження,  

10 

1
2.4 

Формулювати власні позиції і 
демонструвати навички 
самостійної аргументації у 
тематичному полі  епістемології. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження 

10 

1
2.5 

Працювати з джерелами, зокрема 
аналізувати й узагальнювати 
їхній зміст за науковими 
критеріями. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
експрес-
опитування, 
самостійне 
дослідження  

5 

 Комунікація:    
3

3.1 
Відкритість, здатність брати 

участь в інтелектуальних 
Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 
презентація 

5 



дискусіях, налаштованість на 
діалог, здатність сприймати та 
враховувати зауваги, залучення у 
власні міркування висловлених 
слушних ідей.  

самостійного 
дослідження, 
есе. 

3
3.2 

Презентувати результати 
здійсненої самостійної роботи у 
вигляді доповідей, повідомлень, 
презентацій, есе. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження,  

5 

 Автономність та 
відповідальність: 

   

4
4.1 

Вміння самостійно ставити 
перед собою завдання і 
працювати над ними автономно, 
розуміння необхідності 
відповідального ставлення до 
роботи, чіткого і своєчасного  
виконання обов’язків. 

 

Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження 

5 

4
4.2 

Готовність до співробітництва з 
колегами задля ефективного 
розв’язання поставлених завдань, 
допомога і підтримка в 
інтелектуальних зусиллях. 

Семінари, 
самостійна робота 

Дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження 

5 

6. Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття проводяться у 
вигляді лекцій, семінарів, колоквіуму. Завершується дисципліна іспитом.  
Перша частина курсу присвячена розгляду  основних понять і питань епістемології; 
аналіз епістемології класичної і некласичної; знання як епістемологія на проблема, 
обґрунтування знання. Розгляду напрямів реалізму і антиреалізму. Фундаменталізм. 
Аналізу проблеми скептицизму в епістемології. Проблема істини і концепції істини. 
Друга частина курсу присвячена розгляду аналітичної традиції в сучасній епістемології; 
зв’язком цієї традиції з прагматизмом і неопрагматизмом. Сучасним напрямкам і 
проектам епістемології: натуралістична епістемологія, еволюційна епістемологія, 
соціальна епістемологія. Завершується аналізом перспектив сучасної епістемології. 
7.Схема формування оцінки: 
 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 40% від загальної оцінки та 
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.5); 
(комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% 
загальної оцінки.  
Критерії оцінювання: 

1. Усна відповідь:  
5 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; 
4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 
його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях чи знання в 
основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову 
літературу, допущені неточності; 



3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 
знань, аргументації в поясненнях, не спирається на необхідну навчальну 
літературу, має у відповіді суттєві неточності. 

2. Доповнення / дискусія: 
2 бали – доповнення змістовне, конструктивно доповнює обговорення теми; 
1 бал – доповнення містить інформацію, яка не розширює дискусію. 

3. Самостійна робота та її презентація: 
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, достовірність, 
незаангажованість (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 - 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; 
4-0 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. 

6. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 
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, сформовані 
протягом вивчення дисципліни навички і вміння; 
15-11 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 знань.  Допускаються 
несуттєві неточності;  
10-6 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; 
5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 
помилки в роботі. Демонструє несамостійність у виконані завдань. 

 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 
матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт. 
 
Оцінювання за формами контролю :  
(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 – 36 балів Max b – 60 балів 



b ×n ∑ b ×n ∑ 

Лекція Експрес-опитування       

Семінар Усна відповідь1 2 8 16 3 8 24 

Доповнення, участь у 
дискусіях 

1 8 8 2 8 16 

Самостійна 
індивідуальна 
робота 

 Складання бібліографії 
обраного автора і написання 
анотацій до опрацьованих 
текстів.  

6 1 6 10 1 10 

Колоквіум 6 1 6 10 1 10 

Екзамен  24 1 24 40 1 40 

1 у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі 
питання відпрацьовуються у письмовій формі. Загальна кількість балів за аудиторну 
роботу складає 30% від семестрової кількості балів.  

 
Підсумкове оцінювання у формі екзамену: екзаменаційне оцінювання відбувається у 
письмовій формі. Білет складається з 2 питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів. 
Що в загальному підсумку дає 40 балів. 
 
При розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість 

балів 
екзамен Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 
Максимум 60  40  100 
 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 балів. Для 
допуску до екзамену студент має здати всі самостійні роботи  та конспекти. Екзаменаційна 
оцінка не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс.  

 
Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно з можливістю повторного складання 
/ Fail 

35-59 

Незадовільно  з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни / Fail 

0-34 

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  
Самостій- 
на робота 

1 
Тема 1.  Вступ до епістемології. 
Епістемологія класична і некласична. 

2 2 2 

2 
Тема 2. Знання як основна епістемологічна 
проблема. Обґрунтування знання. 2 2 2 

3 
Тема 3.  Аналітична традиція в 
епістемології: Б.Рассел, Л.Вітгенштайн.  

4 4 2 

4 
Тема 4. Прагматичний поворот в 
епістемологічній проблематиці: В.Квайн, 
Г.Патнем. 

4 4 2 

5 
Тема 5. Реалізм і антиреалізм. Проблема 
істини. 

2 2 2 

6 
Тема 6.  Проблема скептицизму в 
епістемології. Релятивізм. 4 4 2 

7 
Тема 7.  Поступ знання: К.Поппер. 
Епістемологія і методологія. 4 4 2 

8 
Тема 8.  Проблема свідомості та її 
епістемологічні засади. 4 4 2 

9 
Тема 9. Натуралістична і соціальна 
епістемологія. 2 2 2 

10 
Тема 10. Знання і контекст. Епістемологія 
після скептицизму. 2 2 2 

11 
Індивідуальна самостійна робота: 
 колоквіум 

  10 

12 
Індивідуальна самостійна робота: 
бібліографія, анотації   30 

 ВСЬОГО 30 30 60 

Загальний обсяг  120  год., в тому числі: 
Лекцій   –  30 год.  
Семінари   –  30  год.  
Самостійна робота  -    60  год. 
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