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ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Дата засідання 

кафедри – 

розробника РПНД 

Номер 

протоколу 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

Підпис голови Вченої ради 
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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни:  

формування у аспірантів механізмів роботи із методологічними завданнями. 

Поглиблення теоретичних знань у сфері фундаментальних поглядів та 

принципів філософії і науки у сфері методології; знайомство із теоріями 

раціоналізму; знайомство із раціоналізмом і проблемами раціональності у 

філософській традиції; формування знань про взаємозв’язок інтелектуального 

розвитку і науково-філософським стилем мислення, які передують певній 

науково-філософській методології; знайомство із техніками мислення та 

ракурсами їхнього педагогічно-методологічного застосування. 

Компетентності:  

СК1. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових 

результатів, які створюють нові знання у філософії та дотичних до неї 

міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних 

наукових виданнях з філософії та суміжних галузей. 

СК3. Здатність застосовувати методи філософського і міждисциплінарного 

дослідження, виявляти їх евристичні можливості та межі, використовувати 

релевантний дослідницький інструментарій 

 

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 

Результати навчання:  

РН1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з філософії і на 

межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для 

проведення наукових і прикладних досліджень на рівні світових досягнень з 

філософії, отримання нових знань та здійснення інновацій. 

РН2. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями 

результати досліджень, наукові та прикладні проблеми філософії державною та 

іноземною мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у 

наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових виданнях. 

РН3. Ефективно застосовувати у фаховій діяльності знання основних положень 

теоретичної і практичної філософії, історії світової та вітчизняної філософської 

думки, а також основних напрямів та провідних тенденцій у сучасній світовій 

філософії. 

РН4. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування 

висновків належні докази, зокрема, результати теоретичного аналізу, 

прикладних досліджень, наявні літературні дані; аналізувати досліджувану 

проблему з урахуванням широкого інтелектуального та соціокультурного 

контекстів. 

РН5. Планувати і виконувати теоретичні дослідження з філософії та дотичних 
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міждисциплінарних напрямів з використанням сучасного інструментарію, 

критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших 

дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної 

проблеми. 

РН6. Глибоко розуміти загальні принципи та методи філософських наук, а 

також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних 

дослідженнях у сфері філософії та у викладацькій практиці. 

РН7. Не допускати академічної недоброчесності у наукових дослідженнях та 

сфері викладацької діяльності. 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Онтологічні та гносеологічні концепції у  

сучасній філософії 

Феноменологія 

Представлення наукових результатів Українська філософія: традиції та новації 

Іноземна мова для комунікації в науково-

педагогічному середовищі 

Базові концепції в історії філософської думки 

 Гуманітарні проблеми високих технологій 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
№
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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1.  Л 2 Вступ. Теорії раціоналізму– основа філософського дискурсу. 

1.Понятійне оновлення сучасного дискурсу раціонально-

інтелектуального та пізнавального напряму в філософії.  

2.Теорії раціоналізму та когнітивний аспект раціональності. 

3.Концептуалізація раціональності як науково-філософська 

методологія мислення. Логіко-вивідні операції мислення. 

4. Формальний та змістовний рівні раціональності. 

/1, 40, 42, 

58, 76, 81, 

88/ 

2.  Л 2 Тема 1. Історія становлення раціоналізованого дискурсу і 

оформлення раціоналізму як філософського стилю мислення. 

Підґрунтя формування метафізичного стилю мислення 

1.Онтологічні основи вчення про розум. Зародження 

онтологічного способу думок. 

2. Філософський ідеалізм софістичної культури. Вплив ідей 

натурфілософії на становлення раціональності. 

3. Phronesis як інтелектуальна гідність: оформлення метафізики як 

методології. 

4.Тео-логіко-раціональна і схоластично-метафізична методологія 

мислення. 

/ 40, 42, 

58, 76, 88/ 

3.  Л 2 Формування нормативного змісту мислення епохи Модерну: 

культура науково-філософського раціоналізму. 

1. Розум у статусі нормативності мислення епохи Модерну:  

Емпіризм і Картезіанська метафізика. 

2.Оформлення теорії раціоналізму Модерну. Роль німецької 

класичної філософії у формуванні теорії раціональності Епохи 

Просвітництва 

3. Методологічні рефлексії суб’єкта і об’єкта в метафізичному 

стилі мислення. 

/1, 2, 3, 4, 

38, 40, 42, 

58/ 

4.  С 2 Історичний контекст формування раціоналізованого 

дискурсу. Плюралізм розуміння раціональності. 

1. Мислення як репрезентація раціональності. 

2.Питання про типи раціональності та їх історична обумовленість. 

3. Плюралізм розуміння раціональності. 

4. Історичний контекст формування раціоналізованого дискурсу. 

/1, 40, 42, 

58, 76, 81, 

88, 40, 42, 

58, 76, 88/ 

5.  Л 2 Тема 2. Початок руйнації метафізичного стилю мислення.  

Методологічні зрушення в раціональному дискурсі. 

1.Розхитування метафізичної методології: десоматизація 

філософії Б. Спінози та  руйнація формули Р. Декарта. Г. Ляйбніц 

про дослідження логічної природи інтуїтивних тверджень Р. 

Декарта. 

3. «Бунт» проти імперативу раціональності в ХІХ – ХХ столітті: 

ірраціональні концепції. 

/ 1, 40, 47, 

65, 67,  

93/ 

6.  Л 2 Формула «Body and mind» у традиції розуміння мислення.  

1. Поглиблення рефлексії над пізнавальним процесом: методології 

/1, 2, 3, 

16, 21, 33, 
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феноменології, герменевтики, екзистенціалізму, структуралізму 

2.Аналітична філософія і лінгвістична філософія: домінування 

раціонально-педагогічного підходу.  

3.Структуралізм як гуманітарна методологія. 

38, 47, 65/ 

7.  Л 2 Раціоналізм Постпросвітництва. 

1. Особливості переходу до гносеологічного дискурсу в сучасній 

філософії. 

2.Теорія раціональності у ХХІ ст. з урахуванням зрушень в 

некласичній епістемології.  

3.Тілесна раціональність. 

3.Наукова раціональність як стиль мислення. Моделі пояснення за 

характером розвитку науки. 

/1, 2, 3, 

16, 21, 33, 

38, 47, 49, 

50, 51, 56, 

65/ 

8.  С 2 Руйнація метафізичного стилю мислення. 

1. Розхитування раціонального дискурсу у філософських 

системах 

2. Поява ідей ірраціонального характеру. Зміна методології 

раціоналізму. 

3. Тема тіла: рівнозначність за силою темі розуму у контексті 

пізнавальних можливостей: нові методології у філософії ХХ 

ст. 

/1, 2, 3, 

16, 21, 33, 

38, 47, 49, 

50, 51, 56, 

65, 67/ 

9.  Л 2 Тема 3. Інтелектуальні революції як фактор трансформацій 

раціональності. 

Особливості та умови становлення, формування науково-

філософської методології. 

1.Умови зростання Першої європейської інтелектуальної 

революції. 

2.Освіта як фактор трансформацій загального характеру 

стилістики мислення. 

3.Друга інтелектуальна революція: Наукові відкриття в 

природознавстві, вплив теорії раціональності Просвітництва на 

методологічні пріоритети. 

/1, 8, 11, 

12, 13, 16, 

22, 25, 26, 

28, 49, 51, 

65, 79/ 

10.  Л 2 Мотиви постметафізичного стилю мислення як підґрунтя 

третьої інтелектуальної революції.  

1.Спостерігач номологічних дослідницьких наук і спостерігач 

наук про дух: методологія роздвоєння сфер об’єктів.  

2. Постметафізичний стиль мислення.  

3.Позитивізм і раціоналізм. 

/13, 16, 

18, 20, 21, 

22, 27, 29, 

30, 31, 70/ 

11.  С 2 Дискусія про дух і тіло як слідство руйнації метафізичного 

стилю мислення. 

1.Дискусія про дух і тіло: науково-філософські наголоси у ХХІ ст. 

2.Онтологічні питання і перехід до гносеологічного дискурсу. 

3. Роль феноменології у руйнації метафізичного мислення. 

4. Методологічна лінія структуралізму. 

/3, 4, 6, 9, 

10, 17, 20, 

25, 29, 30, 

42, 52, 53, 

61-63, 66/ 



 9 

№
 з

/п
. 

В
и

д
и

 н
ав

ч
ал

ь
н

и
х
 

за
н

я
ть

 (
Л

, 
Л

З
, 
П

З
, 

С
Р

) 

К
іл

ь
к
іс

ть
 г

о
д

и
н

 

Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
ан

а 

л
іт

ер
ат

у
р
а 

(б
аз

о
в
а,

 

д
о
п

о
м

іж
н

а)
 

12.  Л 2 Тема 4. Техніки мислення (педагогічні методології). 

Репрезентація світу як тексту: Пояснення. Розуміння. 

Інтерпретація.  

1. Мова і репрезентація у конструюванні картини світу.  

2. Пояснення. Формальне пояснення та змістовне. Особливості 

пояснення в природничих науках та науках про дух. 

Інтерпретація. П. Рікьор про подвійний характер людського 

досвіду і мислення. 

3.Моделі пояснення в природознавстві: лінійна, статистично-

випадкова, нелінійна. 

/1, 9, 10-

12, 18-20, 

27, 29-31, 

38, 40, 48, 

74, 94/ 

13.  Л 2 Моделі технік мислення (філософсько-педагогічний вимір 

раціоналізму) 

1.Причинно-наслідкова техніка мислення. Експериментальна 

техніка мислення. 

2. Діалектична і голографічні техніки мислення. 

3. Синергетична і номадична техніки мислення. 

4.Системна техніка мислення.  

5. Елементи нелінійного мислення. Імпровізація. Аналогія. 

6.Моделі пояснення в природознавстві: лінійна, статистично-

випадкова, нелінійна. 

/18, 23-

25, 29, 

36-40, 48, 

50, 74, 76, 

79, 87, 91, 

92/ 

14.  С 2 Світ як текст. Пояснення, розуміння, інтерпретація як 

елементи виробництва знань і науково-філософські методи. 

1.Герменевтична методологія та її науково-педагогічні 

характеристики. 

2. Методологічні візерунки феноменології: зв'язок ментальності та 

інтелектуального розвитку. 

3. Позитивізм: критичний раціоналізм. 

/18, 23-

25, 29, 

36-40, 48, 

50, 74, 76, 

79, 87, 91, 

92/ 

15.  С 2 Інтелектуальні революції і техніки мислення. 

1.Значення інтелектуальних революцій, їх вплив на формування 

науково-філософської методології. 

2.Оформлення наукової раціональності як стилю мислення. 

3.Техніки мислення. 

4.Особливості раціоналізму в сучасній філософській думці 

(методологічний вимір). 

/8, 13, 17, 

19, 36-40, 

44-46, 57, 

72, 74, 75, 

78, 83, 89/ 

Разом  40   

Примітки 

1. Номер семестру вказують, якщо дисципліна викладається у декількох семестрах. 

2. У показнику «Разом (годин)» кількість годин буде відрізнятися від загальної кількості 

аудиторних годин на кількість годин, що відведена на вивчення тем та питань, які 

вивчаються студентом самостійно (п. 3 додатку 8).  

3. У графі 5 вказується номер відповідно до Додатку 14. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 10 

2 Підготовка до семінарських занять  20 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на 

лекційних заняттях  10 

4 Виконання індивідуального завдання: 20 

 Разом 60 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

Реферат 
(вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни 

виконання  

(на якому тижні) 

1.  Репрезентації раціоналізму та його вплив на методології 

в науках, освіті, політики, мас-медіа тощо).  

На 7-8 тижні 

2.  У джерел філософського мислення: зародження 

раціоналізованого дискурсу. 

3.  Сократ про переосмислення природи розуму. 

4.  Дискурс розуму в філософії Платона і Аристотеля. 

5.  Подвійна рефлексія розуму в філософії середньовіччя. 

6.  Схоластичний стиль мислення і метафізика. 

7.  Поза раціональні форми досвіду і мислення: Дух як 

втілення вертикальної вісі життєдіяльності людини. 

8.  Елементи раціоналізму в епоху Відродження як нової 

форми духовності. 

9.  Класичний раціоналізм: методологія метафізичного 

персонажу Р. Декарта. 

10.  Методологія Г. Гегеля про створення та руйнацію 

формальної системи про Дух. 

11.  Метафізичний стиль філософування: суб’єкт і об’єкт 

(методологічний вимір). 

12.  Методологія інструментального розуму: на шляху до 

постіндустріальної людини. 

13.  Епістемологічний вимір раціональності: інтегрування 

тіла у життя свідомості у філософії ХХ ст. 

14.  Соціальна обумовленість раціоналізму та його 

репрезентацій. 

15.  Теорія раціональності Постпроствітництва. 

16.  Методології опису ментальності. 

17.  Підґрунтя другої інтелектуальної революції: наукова 

революція XVII ст. і питання наукового методу. 

18.  Раціоналізм і позитивізм. 

19.  Смислове навантаження політичної термінології: 

інтелектуальні стилі німецької філософської соціології. 

20.  Кордоцентризм як український інтелектуальний стиль і 

методологія філософування. 
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21.  Системні інтелектуальні технології в бізнесі, в політиці, 

в менеджменті тощо. 

22.  Підґрунтя другої інтелектуальної революції: нова 

онтологія матеріального світу і оформлення 

європейського раціоналізму. 

23.  Позитивізм і питання наукової раціональності. 

24.  Логіко-раціональний стиль аналітичної філософії. 

25.  Номадична техніка мислення: філософські підґрунтя, 

«авторство» та основні принципи. 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Лекція – інформативно-доказовий виклад великого за обсягом, складного за 

логічною побудовою навчального матеріалу. 

Метод лекції передбачає ознайомлення студентів з її планом, що допомагає 

стежити за послідовністю викладу матеріалу. Важливо навчити студентів 

конспектувати зміст лекції, виділяючи в ній головне. Це розвиває пам'ять, 

сприйняття, волю, вміння слухати, увагу, культуру мови. 

При проведенні лекційних занять методи готових знань (коли студенти 

пасивно сприймають подану викладачем інформацію, запам'ятовують, а в разі 

необхідності відтворюють її) поєднуються з дослідницьким методом (який 

передбачає активну самостійну роботу студентів при засвоєнні знань: аналіз 

явищ, формулювання проблеми, висунення і перевірка гіпотез, самостійне 

формулювання висновків). 

На початковому етапі вивчення нової інформації на лекціях переважає 

пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) метод, при якому 

викладач організує сприймання та усвідомлення студентами інформації, а учні 

здійснюють сприймання, осмислення і запам'ятовування її.  

На певному етапі, коли викладач відчуває готовність студентів до інших 

методів навчально-пізнавальної діяльності, використовуються більш 

прогресивні методи: 

– репродуктивний: викладач дає завдання, у процесі виконання якого 

студенти здобувають уміння застосовувати знання за зразком; 

– проблемного виконання: викладач формулює проблему і вирішує її, 

студенти стежать за ходом творчого пошуку (студентам подається 

своєрідний еталон творчого мислення); 

– частково-пошуковий (евристичний): викладач формулює проблему, 

поетапне вирішення якої здійснюють студенти під його керівництвом 

(при цьому відбувається поєднання репродуктивної та творчої діяльності 

студентів); 

– дослідницький: викладач ставить перед студентами проблему, і студенти 

вирішують її самостійно, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, підбираючи для 

цього необхідні джерела інформації. 

У викладанні лекційного матеріалу переважає пояснювальний метод, при 

якому викладач не тільки повідомляє певні факти, але й пояснює їх, 

домагаючись осмислення, засвоєння студентами. 

При наявності наочного матеріалу за темою лекції (відеофільми, презентації, 

зразки виробів, лабораторні дослідницькі установки) використовується 

інструктивно-практичний метод викладання, при якому викладач інструктує 

учнів не тільки словесними, але й наочними або практичними способами, як 

виконувати певні практичні дії. 

На відміну від лекційних занять, виконання індивідуального завдання 

потребує від студента дещо інших навичок, тому для нього використовується 

спонукальний метод навчання, коли викладач ставить перед студентами 

проблемні питання і завдання, організовуючи їх самостійну діяльність. 

Студенти при цьому, у свою чергу, самостійно здобувають і засвоюють нові 

знання в основному без допомоги викладача. 
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МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, проведення 

контрольної роботи, виконання індивідуального завдання.  

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної 

роботи студента, проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, виступу на 

заняттях; 

- з індивідуальних завдань – шляхом оцінювання реферату та виступу на 

студентській конференції за обраною темою. 

Семестровий контроль проводиться у формі іспиту (з оцінкою за 100-

бальною шкалою) в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною 

програмою та у терміни, встановлені навчальним планом та графіком 

навчального процесу. 

Семестровий контроль проводиться в усній формі за контрольними 

завданнями або шляхом тестування з використанням технічних засобів.  

Результати поточного контролю (поточна успішність) можуть 

враховуватись як допоміжна інформація для виставлення підсумкової оцінки. 

 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Тема 1. Тема 2. Тема 3. Індивідуальне завдання 

100 30 20 20 30 

 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  

82 … 89 B добре 

74 … 81 C 

64 … 73 D задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 … 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані) 

1) навчальна програма, 

2) робоча навчальна програма  

3) плани семінарських занять 

4) екзаменаційні питання 

5) бібліотечний фонд університету і кафедри 

6) електронні версії навчальної і наукової літератури 

 

Складові навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни розташовані на сайті: 

http://web.kpi.kharkov.ua/philosophy/materiali-dlya-pidgotovki-aspirantiv-usih-

spetsialnostej-z-kursu-svitoglyadni-ta-sotsiokulturni-osnovi-naukovo-tehnichnoyi-

diyalnosti/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.kpi.kharkov.ua/philosophy/materiali-dlya-pidgotovki-aspirantiv-usih-spetsialnostej-z-kursu-svitoglyadni-ta-sotsiokulturni-osnovi-naukovo-tehnichnoyi-diyalnosti/
http://web.kpi.kharkov.ua/philosophy/materiali-dlya-pidgotovki-aspirantiv-usih-spetsialnostej-z-kursu-svitoglyadni-ta-sotsiokulturni-osnovi-naukovo-tehnichnoyi-diyalnosti/
http://web.kpi.kharkov.ua/philosophy/materiali-dlya-pidgotovki-aspirantiv-usih-spetsialnostej-z-kursu-svitoglyadni-ta-sotsiokulturni-osnovi-naukovo-tehnichnoyi-diyalnosti/
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