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ВСТУП 

1. Мета дисципліни «Теорія пізнання» – забезпечити студентів знаннями про історію 
теорії пізнання, її парадигми, принципи та основні ідеї, а також про відмінності та 
зв’язки між різними теоріями пізнання. Основна увага приділятиметься вивченню 
різновидів трансцендентальної теорії пізнання, особливо феноменологічній теорії 
пізнання. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати концептуальні основи 
теоретичної і практичної філософії, які дають розуміння сутності філософії, її функцій 
та ролі в історії культури; специфіка філософських проблем, особливостей взаємин 
філософії з наукою, релігією, мистецтвом як формами духовного життя людства; 
критичне осмислення особливостей і проблематики сучасних філософських концепцій 
та варіантів розв’язання філософських проблем; типи наукової раціональності; 
онтологічні, гносеологічні, аксіологічні, антропологічні, феноменологічні поняття та 
орієнтири, що зумовлюють процеси формування світогляду та дають уявлення про 
головні принципи теоретичної і практичної діяльності людини з метою засвоєння 
критеріїв для експертних оцінок і способів їх фахового використання у різних сферах 
соціальної практики. 
2. Уміти збирати та інтерпретувати наукову інформацію, аналізувати літературу з 
теоретичної філософії, ставити завдання філософських досліджень і застосовувати 
теоретичні підходи й основні методи; полемізувати стосовно ключових філософських 
проблем, обираючи обґрунтоване рішення. 
3. Володіти елементарними навичками розв’язування завдань і практичних проблем 
у навчанні; опрацьовувати масиви літератури з теоретичної філософії; аналітично 
обґрунтовувати цілі та напрямки досліджень з філософії; здійснювати різні види 
дослідницької роботи (анотації, реферати, бібліографії) щодо тематики теоретичної 
філософії; належним чином представляти результати проведених досліджень. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Теорія пізнання» належить до 
переліку обов’язкових  дисциплін та викладається у 2 семестрі. Курс «Теорія пізнання» 

складається зі вступу (4 год.) й основної частини (24 год.).  

Лекція 1. Предмет і характер теорії пізнання 
Предмет теорії пізнання. Теорія пізнання, «епістемологія» і «гносеологія». Історичні 
визначення предмета теорії пізнання. Питання різновидів знання. Метафізичне знання. 
Теоретичне і практичне знання. Розбіжності філософського і наукового знання, 
природничого і гуманітарного знання. Практичне знання: етичне знання чи 
повсякденне знання? Розбіжність предметів теорії пізнання, філософії науки, філософії 
ментальності (philosophy of mind). Сучасне розуміння предметів філософії та теорії 
пізнання. 
Лекція 2. Основні проблеми теорії пізнання 
Демаркація знання. Знання і незнання. Хиба, брак знання, гадка й вірування. Принцип 
надсумарності (ціле більше за сукупність своїх частин) як принципи системного ефекту 
(«емерджентності») і феномена. Приклад розв’язання психофізичної проблеми на 
підставі принципу системного ефекту (Дж. Серль). Принцип онто-гносеологічної 
відповідності (міра пізнаванності предмета є мірою його буття). Зв’язок принципу 
онто-гносеологічної відповідності з принципом диференціації буття, визначенням 
онтологічного статусу царин свідомості (суб’єктивності), інтерсуб’єктивності 
(суспільство) і природи (об’єктивність). Несумісність наукової свідомості із визнанням 
царини духовного (вічного) буття. 
Сучасний підхід до зв’язку обґрунтування знання з практичністю знання. Феномени як 
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даності повсякденного світу, їхня роль у подоланні кризи науки. Конструктивістичне і 
рецептивістичне розуміння природи пізнання. Скептицизм. 
Лекція 3. Метафізична теорія пізнання (Античність) 
 Парадигми об’єктивізму, суб’єктивізму та інтерсуб’єктивізму в історії філософії. 
Об’єктивістична настанова античної метафізики. Істина і спосіб буття того, хто пізнає. 
Істину не відкривають чи створюють, в істині перебувають. 
Споглядання і теорія. Стосунок математики і філософії. Онтологічний статус числа. 
Проблема пізнаваності руху. Апорії Зенона. Платона теорія ідей. Інтелектуальне 
знання: мислення (noesis) і глузд (dianoia). Чуттєве знання: віра (pistis) і подібність 
(eikasia). Походження хиба за Платоном. Аристотелівська концепція досвіду й наукової 
аксіоматики. Аристотелівське поняття розсудливості (phronesis) як різновиду 
пізнання. Софістика і скептицизм за Античності. 
Лекція 4. Метафізична теорія пізнання (Середньовіччя, початок Нового часу) 
Нова демаркація знання за доби Середньовіччя. Знання і віра. Онтологічний доказ 
буття Бога (за Ансельмом Кентерберійським). Як стосується цей доказ до того, що ми 
можемо знати? Принцип первинності найдосконалішого: наслідок не може бути 
досконалішим за свою причину. Принцип первинності досконалого і принцип еволюції. 
Значення еволюційного принципу для сучасної теорії пізнання. 
Питання пізнаванності найзагальнішого як вічного. Проблема стосунку загального і 
окремого як проблема досвідного і недосвідного пізнання. Поняття універсалій. 
Реалізм, концептуалізм і номіналізм. Традиція номіналізму та початок 
експериментальної науки. Руйнація символічної картини світу і виникнення сучасної 
наукової свідомості. Обґрунтування самодостатньої суб’єктивності. Виникнення 
суб’єктивістичної настанови й криза метафізики. 
Лекція 5. Засади психологізму 
Психологізм (менталізм) – головна риса теоретико-пізнавальних концепцій XVII–XVIII 
ст. Психіка (ментальність, mind) як «внутрішній простір» і темпоральна, імматеріальна 
реальність. Новочасний принцип об’єктивності та поняття об’єктивної реальності. 
Парадигма суб’єктивізму як обґрунтування об’єктивного знання в суб’єктивності 
(психіці). 
Припущення психологізму: 1) дуалізм психіки й протяжної реальності, 2) знання як 
репрезентація (рецепція) реальності, 3) існування першоелемента знання. 
Обґрунтування знання через дослідження генези знання. Метод як контрольоване 
породження знання. Відокремлення станів пізнання від інших станів психіки (уява, 
сновидіння, вірування, біль тощо). Джерела пізнавальних помилок. Психологізм як 
теоретико-пізнавальний фундаменталізм. 
Свідомість і несвідоме як частини психіки (ментальності). Суперечність психологізму. 
Сучасна філософія ментальності (philosophy of mind) як розділ теорії пізнання. 
Лекція 6. Раціоналізм 
Р. Декарт – засновник теоретико-пізнавального раціоналізму. Суб’єктивність (Я) і 
достовірність знання. Ідеї вроджені і винайдені. Предмет пізнання за умови дуалізму 
протяжної реальності (res extensa) і суб’єкта пізнання (res cogitans). Раціоналістичне 
усунення тілесного й емпіричного з психіки та пізнання. 
Істина факту та істина розуму. Дедуктивний метод пізнання. Чи долає монізм 
Б. Спінози дуалізм Р. Декарта? Етичне знання за Декартом і Спінозою. Ляйбніцеві 
монадологія, теодицея та проект універсальної мови (lingua characteristica universalis). 
Раціоналізм як теоретико-пізнавальний фундаменталізм. Картезіанська основа 
новочасного скептицизму. Суперечність психологістичного раціоналізму загалом і 
картезіанського дуалізму зокрема.  
Лекція 7. Емпіризм 
Дж. Лок – засновник теоретико-пізнавального емпіризму і критик раціоналізму. 
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Сенсуалізм: походження всього знання з чуттєвого досвіду. Перцепції – першоелементи 
знання; атомістичний погляд на досвід. Індукція як метод отримання загального 
знання.  
Емпіристична концепція ідей. Абстрагування як головна операція думки. Пізнання як 
механістичне комбінування досвідного матеріалу. Теоретико-пізнавальний номіналізм: 
загальні ідеї є «іменами імен» (Т. Гобс).  
Скептицизм Д. Г’юма, критика поняття достовірності причинового (кавзального) 
зв’язку та індуктивного пізнання. Критика Дж. Берклі концептуалізму в теорії 
пізнання. Позитивістична теорія пізнання як різновид емпіризму. Суперечливість 
емпіризму. 
Лекція 8. Засади трансценденталізму 
І. Кант – засновник теоретико-пізнавального трансценденталізму. Стосунок 
трансценденталізму й конструктивізму в теорії пізнання. Принципове розрізнення 
генези й обґрунтування знання, форми і змісту, факту і цінності. Умови можливості 
досвідного знання. Синтетичні й аналітичні, апріорні й апостеріорні судження. 
Критерій істинності синтетичних апріорних суджень і розрізнення теоретичного і 
практичного знання. Значення синтетичних апріорних суджень для обґрунтування 
природничого, морального й естетичного знання. Питання можливості метафізичного 
знання. Ставлення кантіанського й неокантіанського трансценденталізму до суджень 
смаку, гуманітарного, морального й особистісного знання. «Критика розуму» як 
нерефлексивний трансценденталізм. Суперечність теоретико-пізнавального 
трансценденталізму І. Канта. 
Лекція 9. Ідеалістична теорія пізнання 
Ґ. Фіхте – засновник рефлексивного трансценденталізму, або ідеалістичної філософії 
свідомості. Ґ.В.Ф. Геґель – творець ідеалістичної системи, що спирається на принцип 
онто-гносеологічної відповідності. Рефлексія (самосвідомість) – фундаментальна 
структура буття, спекулятивної логіки й пізнання. Принцип рефлексії та 
раціоналістичне уявлення про самодостатнього і субстанційного суб’єкта як дух. 
Стосунок духу, свідомості й матерії з погляду суб’єктивного і об’єктивного ідеалізму. 
Поняття неґативності досвіду. Когерентність системи та істина. Теоретико-
пізнавальний антифундаменталізм Ґ.В.Ф. Геґеля. Ідеалістичне обґрунтування 
метафізично-спекулятивного пізнання. Спекулятивна дедукція як метод синтетично-
апріорного пізнання. Геґелівське обґрунтування природничого знання. Геґелівське 
обґрунтування історичного знання та матеріальної (змістової) етики. Суперечність 
ідеалістичної теорії пізнання. 
Лекція 10. Трансцендентально-феноменологічна теорія пізнання 
Е. Гусерль – засновник трансцендентальної феноменології. Обґрунтування знання і 
дескрипція феноменів. Принцип інтенційності свідомості. Гусерлівська критика 
психологізму та історизму в теорії пізнання. Метод редукції. Гусерлівська критика 
атомістичної концепції досвіду. Досвідна даність сутності. Феноменологічне розуміння 
джерела пізнавальних помилок. 
Походження наукового знання. Не-наукове знання і життєсвіт. Феноменологічна ідея 
обґрунтування логіки та інших наук. Парадокс суб’єктивізму: стосунок емпіричної і 
трансцендентальної свідомості. 
Поняття первинного (фундаментального) досвіду як повсякденного знання 
(В. Дильтай, М. Гайдеґер). Феномени як даності царини повсякденності, або даності 
буття-у-світі. Буття-у-світі як сфера співданості суб’єктивної, об’єктивної та соціальної 
царин буття. Не атомарність, а феноменальність первинного досвіду. Проекти 
феноменологічного обґрунтування етичного й політичного знання. Феноменологія 
цінностей. Матеріальна етика М. Шелера. Суперечність гусерлівського 
трансценденталізму. 
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Лекція 11. Діалектико-матеріалістична теорія пізнання  
Стосунок діалектико-матеріалістичної онтології і метафізики. Матеріалістичний 
монізм. Метафізичні упередження марксистської теорії пізнання. Матерія як 
субстанція, «відображення» як сутнісна риса всіх «форм руху матерії».  
Теза К. Маркса про класовий характер пізнання. Діалектика достовірності знання. 
Історична телеологія (історіософія) як горизонт марксистської соціології знання. 
Проблема достовірності історичної мети (комунізму): змішування нормативної та 
емпіричної інстанції. «Діалектичне зняття» вимірів походження та обґрунтування 
знання. Практика як критерій істини. 
Статус філософського знання і діалектичного методу в марксизмі. Стосунок 
діалектичної логіки й наукових методів. Наука і світогляд. Суперечність марксистської 
теорії пізнання. 
Лекція 12. Прагматистична теорія пізнання 
Прагматизм і нова теорія досвіду. Ч.С. Пірс – засновник прагматизму. Принцип 
тотожності досвіду й реальності. Недовершеність досвіду і плюралістичність 
реальності. Заперечення істини як репрезентації та відповідності реальності. Зв’язок 
істини з інтересами і цілями адоптації. 
Знання як інструменти розв’язання життєвих проблем. Ф. Ніцше і Р. Рорті: істину не 
відкривають, а створюють. Заперечення психологізму старого прагматизму. Критика 
проекту «теорії пізнання» як такого, що будується на хибних опозиціях синтетичного і 
аналітичного, випадковості і необхідності, поняттєвої єдності і чуттєвої множинності, 
концепції і перцепції, спонтанності і даності, обґрунтування і розмови. Мовна 
комунікація як умова інтерсуб’єктивності пізнання. Суперечності прагматизму. 
Лекція 13. Аналітична теорія пізнання 
Філософія мови як розділ теорії пізнання. Логічний емпіризм – спроба обґрунтування 
науки як єдиного достовірного знання. Погляд на пізнання представників Віденського 
кола та раннього Л. Вітґенштайна. Заперечення метафізичного знання.  
Принцип верифікації. Ідея строгої (штучної) мови. Антипсихологізм як відмова від 
розгляду походження знання і суб’єкта пізнання. Знання як система суджень. 
Епістемологічний фундаменталізм і проблема атомарних (базових, протокольних) 
суджень як першоелементу знання. Стосунок суджень і досвіду.  
Питання обґрунтування нормативності логіки, етики й теорії науки. Б. Расел: логіка як 
сутність філософії. Змішування семантичних концепцій Ґ. Фреґе й Л. Вітґенштайна з 
епістемологічними концепціями. Суперечність аналітичної теорії пізнання.  
Лекція 14. Натуралістична теорія пізнання  
Філософія природознавства (philosophy of science) як розділ теорії пізнання. Натуралізм 
як редукція норм до фактів (значущості до генези). К. Попер – критик індуктивного 
методу в науці та засновник еволюціоністичної теорії пізнання. Демаркація знання на 
підставі принципу фальсифікації. Логіка соціальних наук за К. Попером.  
Проблема аподиктичних істин (за В. Селарсом і В.В.О Квайном). Голізм і біхевіоризм 
В. Селарса і В.В.О. Квайна: обґрунтування є питанням соціальної поведінки. Проблема 
співмірності суджень і перекладу. Квайнове заперечення різниці між філософією і 
наукою, заміна філософії наукою. Теорія пізнання на засадах нейробіології. Поняття 
автопоезиса. Пізнання як умова організації живих систем. Суперечності натуралізму. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам докладні знання про важливі поняття, 

методологічні засади (принципи і методи) теорії пізнання, головні її парадигми; особливості 

концептуально-методологічних і теоретичних підходів сучасної філософії до проблем теорії 

пізнання. 

5. Результати навчання:  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
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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 

предмет, методи, основи теорії 
пізнання 

лекція, 
самостійна робота 

письмова 
контрольна 
робота, 
екзаменаційна 
робота 

5 

1
1.2 

основну проблематику теорії 
пізнання та критично осмислювати її 

семінари, 
самостійна робота 

усна доповідь, 
екзаменаційна 
робота, 
екзаменаційна 
робота 

5 

1
1.3 

принципи теорії пізнання лекція, 
самостійна робота 

письмова 
контрольна 
робота, 
екзаменаційна 
робота 

5 

1
1.4 

сучасні підходи до розуміння 
принципів теорії пізнання 

самостійна 
робота 

конспект 
першоджерел, 
екзаменаційна 
робота 

6 

1
1.5 

новітні типології сучасних теорій 
пізнанння 

семінар, 
самостійна робота 

усна доповідь, 
письмова 
контрольна 
робота, 
екзаменаційна 
робота 

5 

1
1.6 

особливості теорій пізнання: 
метафізичних, емпіристичних, 
раціоналістичних, 
трансцендентальних, 
феноменологічних, 
матеріалістичних, прагматистичних, 
натуралістичних 

семінари, 
самостійна робота 

усні доповіді,  
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій, 
екзаменаційна 
робота 

14 

 Вміти:    
2

2.1 
демонструвати знання 
спеціалізованої літератури з 
теорії пізнання 

семінари, 
самостійна робота 

усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій,. 
Екзаменаційна 
робота 

5 

2
2.2 

пояснювати особливості та умови 
історичних трансформацій теорії 
пізнання 

семінари, 
самостійна робота 

усні доповіді, 
пояснення до  
конспекту 
першоджерел 
презентація 
самостійного 
дослідження, 

10 
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текст 
рекомендацій, 
екзаменаційна 
робота 

2
2.3 

пояснювати варіативність 
сучасних понять і принципів 
теорії пізнання 

семінари, 
самостійна робота 

презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій, 
письмова 
контрольна 
робота 

10 

1
2.4 

здійснювати дослідження 
літератури з теорії пізнання, 
спираючись на рекомендації 
викладача та уникаючи простого 
переповідання її змісту 

семінари, 
самостійна робота 

усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

5 

1
2.5 

здійснювати докладне 
дослідження трьох і більшої 
кількості літературних джерел 

семінари, 
самостійна робота 

усні доповіді, 
дискусії, текст 
рекомендацій 

5 

2
2.6 

здійснювати експертну оцінку 
теоретичних висловлень на теми 
теорії пізнання 

семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, текст 
рекомендацій 

5 

 комунікація:    

3
3.1 

використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-ресурсів, 
читання новітньої філософської 
літератури в підготовці до 
семінарських занять та написання 
самостійних робіт 

семінари, 
самостійна робота 

усні доповіді, 
текст 
рекомендацій 

3 

3
3.2 

презентувати результати 
проведених досліджень і 
здійсненої самостійної роботи у 
вигляді доповідей, повідомлень, 
есе, презентацій, конспектів 

семінари, 
самостійна робота 

усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

3 

2
3.3 

полемізувати щодо питань теорії 
пізнання в умовах семінарських 
занять на основі володіння 
категоріально-поняттєвим 
апаратом теорії пізнання 

семінари дискусії 3 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4
4.1 

самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу з 
теоретико-пізнавальних 
досліджень, вільно володіти 
методами обробки, аналізу та 
синтезу наукової інформації 

самостійна 
робота 

усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

2 
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4
4.2 

вирішувати самостійно 
комплексні завдання, пов’язанні з 
тематикою теорії пізнання; 

семінари, 
самостійна робота 

усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

5 

4
4.3 

нести відповідальність за 
політико-ідеологічну 
незаангажованість теоретико-
пізнавальних висловлень і 
пояснень особливостей своїх 
теоретичних підходів. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій, 
екзаменаційна 
робота 

4 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

                                       Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 

1

.1 

1

.2 

2

.1 

4

.1 

4

.2 

  +    

   +   

   +   

 

7. Структура курсу: курс складається зі вступу й основної частини. Заняття 
проводяться у вигляді лекцій, семінарів. Завершується дисципліна екзаменом.  
 

8. Схема формування оцінки: 

7.1 Форми оцінювання студентів 

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.  

Критерії оцінювання: 

1. Експрес-опитування: 1 бал – відповідь змістовна, розкриває тему.  

2. Усна відповідь:  

3 бали – 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. 

2 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. 

1 бал – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві 
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неточності. 

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

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки у відповіді. 

3. Доповнення / дискусія:  

1 бал – доповнення змістовне.  

4. Конспект першоджерел: 2 бали – студент опрацював необхідний текст із 

цитуванням та відповідними власними зауваженнями та поясненнями. 

1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень. 

5. Письмова робота: 

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 проведеного дослідження / 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 та достовірність проведеного дослідження / 

письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності.  

6 балів – у 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. 

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

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 проведеного дослідження / письмової роботи. 

17-15 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. 

14-12 балів – у цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 

глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на 

необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності. 

11-0 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. 

 Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі 

засвоєння матеріалу курсу й виконання самосійних робіт. 
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7.2 Організація оцінювання (дивись Додаток1 або 2):  

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 у другій 

половині семестру. 

1 11* 11 1 11 11 

Семінар Усна відповідь** протягом 

семестру. 

1 7 7 3 7 21 

Доповнення протягом 

семестру. 

1 6 6 1 7 7 

Конспекти 

першоджерел 

1.  Лекторский В.С. 

Эпистемология классическая и 

неклассическая. – М., 2001. – 

С. 39–51. 

2. Рассел Б. Человеческое 

познание: его сфера и 

границы. – М.: Республика, 

2000. – С. 362–371. 

3. Рорти Р. Философия и 

зеркало природы. – 

Новосибирск: Изд-во Новосиб. 

ун-та, 1997. – С. 97–102.  

4. Гайденко П.П. Научная 

рациональность и 

философский разум. – М., 

2003. – С. 93–99, 139–249. 

5. Шелер М. Феноменология и 

теория познания // Шелер М. 

Избр. произведения. – М.: 

Гнозис, 1994. 

6. Сокулер З.А. Проблема 

обоснования знания: 

гносеологические концепции 

Л. Витгенштейна и К. 

Поппера. – М., 1988. 

Термін виконання – до 26 

квітня 2018 р. 

1 6 6 2 6 12 

Письмова робота Термін виконання – до 26 

лютого 2018 р. 

6 1 6 9 1 9 

 Семестрова робота Протягом семестру.   36   60 

Екзамен  24 1 24 40 1 40 

*  Максимальна кількість експрес-опитувань. 

** У разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання 

відпрацьовуються у письмовій формі.  
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Підсумкове оцінювання у формі екзамену: екзаменаційне оцінювання відбувається в усно-
письмовій формі. Білет складається з 2 питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 білів. Що в 
загальному підсумку дає 40 балів. 
 
При простому 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 / 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 

1. Предмет і характер теорії пізнання 2  2 

2. Основні проблеми теорії пізнання 2 2 2 

3. Метафізична теорія пізнання (Античність) 2  4 
4. Метафізична теорія пізнання 

(Середньовіччя, початок Нового часу) 
2 2 2 

5. Засади психологізму 2  4 

6. Раціоналізм 2 2 4 

7. Емпіризм 2  4 

8. Засади трансценденталізму 2 2 4 

9. Ідеалістична теорія пізнання 2  4 

10. Трансцендентально-феноменологічна 
теорія пізнання 

2 2 2 

11. Діалектико-матеріалістична теорія пізнання 2  4 

12. Прагматистична теорія пізнання 2 2 2 

13. Аналітична теорія пізнання 2  4 

14. Натуралістична теорія пізнання 2 2 2 

Всього 28 14 46 

Загальний обсяг 90  год., зокрема: 
Лекцій   – 28 год. 
Семінари   – 14 год. 
Консультація   – 2  год. 
Самостійна робота  – 46 год.  
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