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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення системи знань з німецької ірраціональної 

філософії. Формування у студентів знання філософського процесу, засвоєння 

навичок самостійного опрацювання текстів та розуміння специфіки 

філософського мислення.  

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні принципи 

означення тяглості історико-філософського процесу; принципи та усталені підходи 

періодизації історії філософії, основоположення застосування парадигмального підходу до 

аналізу явищ історії філософії; специфіку класичної та некласичної філософії; головні 

напрямки, періодизацію та сутність головних вчень в межах історико-філософського 

знання. 

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

апаратом історико-філософського дослідження; застосовувати методологічний 

інструментарій історико-філософського дослідження, укладати джерельну базу власного 

дослідження; оперувати головними поняттями та категоріями філософії; набувати нових 

знань в ході формування теми власного дослідження. 

3. Володіти навичками наукового дослідження та управління інформацією; 

критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних, культурно-

мистецьких, освітніх подій та явищ; використання іншомовних фахових історико-

філософських інформативних джерел. 

4.Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «НІМЕЦЬКА 

ІРРАЦІОНАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ» належить до переліку нормативних навчальних 

дисциплін, що викладаються у І семестрі ІІ курсу магістратури, спеціальності 

«філософія», спеціалізації «історія філософії». 

Німецька ірраціональна філософія це явище філософії яке потребує 

критичного переосмислення значного пласту філософського знання та 

вдосконалення як методології, так і теоретичної бази. Німецька ірраціональна 

філософія є надбанням різних науково-філософських шкіл, напрямків, течій, що 

виявляють свої тенденції та перспективи в напрямку розв’язання актуальних 

проблем сучасності. Саме тому дисципліна побудована таким чином, що має як 

загально-теоретичну складову: звернення до історико-філософського контексту, 

зокрема, вчень Р. Декарта, Ф. Ніцше, А. Шопенгауера, З. Фройда та інших, та 



практично-аналітичну компоненту, яка базується на вивченні актуальних концепцій 

в межах філософії (Г. Арендт, М. Гайдеггера, П. Слотердайка, І. Ілліча, Б. Гройса та ін.).  

Дисципліна вибудовується на основі вибірковості та персоніфікованого 

проблемного підходу, наприклад проблеми волі, уяви, спокуси та інші. Котрий 

виявляється у відмові від лінійності та тяглості історико-філософського процесу, а 

зосереджує увагу на окремості та вибірковості постатей (наприклад, звернення до Ф. 

Ніцше, М. Гайдеггера, Б. Гройса – які є представниками різних шкіл та напрямків 

філософії), щодо проблемного підходу, то він в даному курсі представлений 

виявленням взаємозв’язку класичного та сучасного, ірраціонального та безумного 

тощо. Особлива увага приділяється перегляду питання ірраціоналізму з точки зору 

засад пост-сучасності. В межах пост-сучасності є потреба переосмислення 

ірраціонального в політиці, суспільстві, освіті, мистецтві, освіті тощо.  

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам уявлення про німецьку 

ірраціональну філософію, зокрема, розкрити зміст основних філософських 

досліджень даного явища в історії філософії, основну проблематику, дослідницькі 

підходи та методології вивчення різноманіття філософських ідей німецької 

ірраціональної філософії шляхом їхньої типологізації. В результаті навчання 

студенти мають не лише продемонструвати масив теоретичних знань, але й засвоїти 

та використовувати ці знання у своїх самостійних дослідженнях в межах філософії, 

вміючи надавати неупереджену експертну оцінку дослідженим явищам та 

філософським феноменам в сучасному світі. 

5. Результати навчання: 

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 

ККод Результат навчання 

 Знати:    
1.1 основні засади методології 

дослідження німецької 
ірраціональної філософії; 

Лекція, самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, залік. 

4 

1.2 ключові аргументи та 
контраргументи визначення 
самобутності творчого доробку 
представників німецької 
ірраціональної філософії; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, залік. 

4 

1.3 історіографію досліджень 
німецької ірраціональної 
традиції; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, залік. 

3 

1.4 основні етапи і критерії Лекція,  Усна доповідь, 4 



визначення меж німецької 
ірраціональної філософії; 

семінар,  
самостійна робота 

контрольна 
робота, залік. 

1.5 ключову проблематику 
філософських дискусій між 
представниками німецької 
ірраціональної філософії; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, залік. 

3 

1.6 перелік видатних представників 
німецької ірраціональної 
філософії та основний зміст їх 
доробку; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, залік. 

4 

1.7 зміст аргументації мислителів 
німецької ірраціональної 
філософії у відстоюванні власного 
творчого доробку в умовах тиску 
офіційних ідеологій; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, залік. 

4 

1.8 перелік та структуру і зміст 
визначних праць представників 
німецької ірраціональної 
філософії; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, залік. 

4 

 Вміти:    
2.1 пояснювати і застосовувати 

методологію дослідження 
німецької ірраціональної 
філософії; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
залік 

4 

2.2 пояснювати ключові аргументи 
та контраргументи визначення 
самобутності творчого доробку 
представників німецької 
ірраціональної філософії; 

Семінар, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
залік 

3 

2.3 викладати історіографію 
досліджень німецької 
ірраціональної філософії; 

Семінар, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
залік 

4 

2.4 визначати і обґрунтовувати 
основні етапи і критерії 
періодизації історії розвитку 
німецька ірраціональна 
філософія; 

Семінар, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
залік 

4 

2.5 викладати і пояснювати ключову 
проблематику філософських 
дискусій між представниками 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 

4 



німецької ірраціональної 
філософії;; 

презентація 
самостійного 
дослідження, 
залік 

2.6 ґрунтовно розкривати зміст 
творчого філософського доробку 
усіх видатних представників 
німецької ірраціональної 
філософії; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
залік 

4 

2.7 пояснювати зміст аргументації 
мислителів німецької 
ірраціональної філософії у 
відстоюванні власного творчого 
доробку в умовах тиску ідеологій 
інших напрямків філософії; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження 

4 

2.8 розкривати перелік та структуру і 
зміст визначних праць 
представників німецької 
ірраціональної філософії; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
залік 

4 

 комунікація:    
3.1 демонструвати здатність до 

вільної комунікації мовою 
навчання; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді. 4 

3.2 використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет ресурсів, 
читання новітніх сходознавчих 
досліджень в підготовці до 
семінарських занять та написання 
самостійних робіт; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

4 

3.3 презентувати результати 
проведених досліджень та 
здійсненої самостійної роботи у 
вигляді доповідей, повідомлень, 
есе, презентацій, конспектів; 

Семінари Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження,  

3 

3.4 брати участь у фахових дискусіях 
в процесі аудиторної роботи; 

Лекція,  
семінари  
 

Дискусії 4 

3.5 вести полеміку стосовно питань 
інтерпретації спадщини видатних 
представників німецької 
ірраціональної філософії. 

Семінари Дискусії 4 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4.1 самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу з 

Самостійна робота Усні доповіді, 
дискусії, 

4 



історико-філософських 
досліджень в філософії німецької 
філософії, вільно володіти 
методами обробки, аналізу та 
синтезу наукової інформації; 

презентація 
самостійного 
дослідження. 

4.2 вирішувати самостійно 
комплексні завдання, пов’язанні 
зі здійсненням лексикографічних 
та текстологічних досліджень 
першоджерел німецької 
ірраціональної філософії; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

4 

4.3 приймати самостійні рішення 
щодо вибору методів та форм 
власного дослідження в умовах 
невизначеності; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

4 

4.4 нести відповідальність за 
достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 
пояснень творчого доробку 
видатних представників н;  

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
залік. 

3 

4.5 демонструвати можливості до 
подальшого навчання з високим 
рівнем автономності. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
залік 

3 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

                                       Результати навчання дисципліни  
Програмні результати навчання 

1
1.1 

1
1.2 

2
2.1 

4
4.1 

4
4.2 

  =
+ 

   

   =
+ 

  

   =
+ 

  

7. Структура курсу: у курсі передбачено ІІ змістовні частини. Заняття 
проводяться у вигляді лекційних та семінарських занять, з використанням 
інтерактивних методів навчання. Завершується дисципліна заліком.  

Перша частина курсу присвячена вивченню та з'ясуванню змісту та сутності 
понять раціонального та ірраціонального, а також загальних рис німецької 
ірраціональної філософії. Звернення до історико-філософського контексту та 
передумов формування німецької ірраціональної думки. 

Друга частина курсу присвячена вивченню головних вчень, праць, 
представників німецької ірраціональної філософії у модусі проблематизації. 
Визначення та вивчення ірраціонального в межах політики, суспільства, мистецтва, 
освіти. 



8. Схема формування оцінки: 
8.1. Форми оцінювання  

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.8), що складає 30% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.8); 

(комунікація 3.1-3.5); (автономність та відповідальність 4.1-4.5), що складає 70% 

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, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. 

Допускаються несуттєві неточності 

3 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 

2. Доповнення / дискусія: 
2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 
теми,  
1 бал – доповнення змістовне  

3. Самостійна робота: 
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 проведеного дослідження / письмової роботи 
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 проведеного дослідження 
/ письмової роботи.  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 не самостійність у виконані завдань 

4. Контрольна робота: 
20 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 
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 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх двох частин та самостійну роботу.  

8.2 Організація оцінювання: 

Види робіт  Семестрова кількість балів 

Min - 48 Max - 80 

Усна відповідь Теми 1-8 протягом 
семестру. 

«3» х 6 = 18 «5» х 6 = 30 

Доповнення Теми 1-8 протягом 
семестру. 

«2» х 6 = 12 «3» х 6 = 18 

Самостійна 
індивідуальна робота 

Написання есе на 
тему «Німецька 
ірраціональна 
філософія в обріях 
сьогодення» до 
середини листопада  

 
 

«9»х2=18 

 
 

«16»х2= 32 

Написання 
контрольних робіт 

Останнє лекційне 
заняття 

12 20 

 
Підсумкове оцінювання у формі заліку: підсумкова кількість балів з дисципліни 
(максимум 100 балів), яка визначається як сума (проста або зважена) балів за 
систематичну роботу впродовж семестру. Залік виставляється за результатами роботи 
студента впродовж усього семестру. Таким чином, підсумкова оцінка складається із суми 
семестрової кількості балів та підсумкової контрольної роботи 
 
При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова 

кількість балів 
ПКР (підсумкова контрольна 

робота) / залік 
Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 48 12 60 
Максимум 80  20  100 

 
Шкала відповідності: 
Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно  / Fail 0-59 
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. Сутнісні вияви ірраціоналізму: формування німецької ірраціональної 

філософської думки 

1 
Тема 1. Переосмислення та окреслення меж 

ірраціоналізму. 
2 - 4 

2 
Тема 2. Раціоналізм та ірраціоналізм в 

історико-філософському контексті.  2 1 4 

3 

 

Тема 3. Ірраціоналізм в контексті 

психоаналізу 2 1 6 

Частина 2. Німецька ірраціональна філософія в модусі проблематизації 

4 
Тема 4. Розум і безумство: від Р. Декарта до 

дискусії М. Фуко і Ж. Дерріда щодо розуму.  
4 2 6 

5 
Тема 5. Раціональне та ірраціональне в 

сучасному суспільстві.  
4 2 6 

6 
Тема 6. Раціональне та ірраціональне в 

політиці. 4 2 6 

7 

 

Тема 7. Раціональне та ірраціональне в 

сучасному мистецтві.  4 2 6 

8 
Тема 8. Раціональне та ірраціональне в 

освіті.. 
2 2 4 

9 

Індивідуальна самостійна робота: Німецька 

ірраціональна філософія в обріях сьогодення 

Філософське осмислення ірраціонального в 

сучасній повсякденній культурі 

- - 40 

10 Підсумкова  контрольна  робота  2 -  

 ВСЬОГО 26 12 82 

 

Загальний обсяг 120 годин, в тому числі: 

Лекції  – 26 год. 

Семінари  - 12 год. 

Самостійна робота  - 82 год. 
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