




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – Метою курсу є ознайомлення студентів із виникненням і 

розвитком феноменологічної філософії, а також поглиблене вивчення 

трансцендентальної феноменології як класичного варіанту феноменологічної 

концепції у сучасній західній філософії. 

 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мусять мати концептуальні знання з 

теоретичної і практичної філософії, які дають розуміння сутності філософії, її 

функцій та ролі в історії культури; специфіки 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; також 

студенти мають знати історію розвитку європейської філософії, а надто такі 

важливі її моменти, як Аристотелеву критику вчення про вродженні ідеї Канта, 

емпіризм і раціоналізм Нового часу, класичний трансценденталізм. 

2. Вміти здійснювати аналітично-дослідну роботу; збирати та інтерпретувати наукову 

інформацію, обробляючи широкий масив літератури з практичної та теоретичної 

філософії, ставити конкретні цілі і завдання філософських досліджень та 

реалізовувати їх за допомогою обраних теоретичних підходів та  методів; 

формувати філософську експертну думку через аналіз конфліктних, типових чи 

особливих ситуацій; оперувати різноманітними складовими теоретичної і 

практичної філософії у повсякденному житті і загальній соціальній практиці; 

полемізувати стосовно ключових філософських проблем, обираючи обґрунтоване 

рішення; розуміти природу онтологічних, гносеологічних, антропологічних, 

соціальних, культурних, правових, політичних, мовних та історичних явищ; давати 

оцінку стану і тенденціям розвитку сучасної культури, орієнтуватися в її новітніх 

практиках;  

3. Володіти елементарними навичками розв’язувати складні задачі та практичні 

проблеми у процесі навчання та в дослідницькій діяльності; опрацьовувати великі 

масиви літератури з теоретичної та практичної філософії; аналітично 

обґрунтовувати цілі та напрямки досліджень з філософії, зокрема аналізувати 

філософські проблеми соціальної практики, прогнозувати відповідні тенденції та 

наслідки її розвитку, розробляти моделі її можливого вдосконалення;  здійснювати 

різні види дослідницької роботи (анотації, реферати, бібліографії) щодо тематики 

теоретичної та практичної філософії; належним чином представляти результати 

проведених досліджень;  вільно здійснювати комунікацію в професійному 

середовищі. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна феноменологія належить до 

обов’язкових дисциплін і викладається у 6 семестрі бакалаврата. 

Курс «Феноменологія» передбачає висвітлення найбільш характерної тематики 

сучасних феноменологічних досліджень, що склалась в межах основних 

методологічних стратегій філософії ХХ сторіччя. 

Предмет курсу: 

 історія виникнення феноменологічної філософії 

 феноменологічна критика психологізму, натуралізму та історицизму як форм 

релятивізму 

 поняття феномена у феноменології 

 природна настанова та феноменологічна редукція 



 інтенційність – універсальна характеристика досвіду свідомості 

 внутрішній час свідомості 

 інтерсуб’єктивність і тілесність 

 

4. Завдання (навчальні цілі) – формування у студентів навичок самостійної орієнтації 

в концепціях та поняттях сучасної феноменології на основі опрацювання текстів 

Едмунда Гусерля і найбільш презентативних представників феноменологічного руху. 

 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 2. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 3. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел. 

ФК 5. Здатність аналізувати сучасні філософські проблеми та вчення. 

ФК 6. Здатність викладати міркування послідовно, логічно, систематично та аргументовано. 

ФК 7. Здатність аналізувати міркування та робити ґрунтовні смислові узагальнення, 

висновки. 

 

 

5. Результати навчання:  

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність і відповідальність) 
Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

основні етапи в історії розвитку 

феноменології 

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

 

Усна доповідь, 

конспекти 

першоджерел, 

відповідь на 

іспиті 

10 

1

1.2 

Мати обізнаність щодо основних 

напрямів, тенденцій, проблематики 

сучасної феноменологічної 

філософії. 

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

 

Усна доповідь, 

конспекти 

першоджерел, 

відповідь на 

іспиті 

10 

 Вміти:    

2

2.1 

аналізувати та коментувати 

літературу з феноменологічної 

проблематики. 

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

 

Усна доповідь, 

конспекти 

першоджерел, 

відповідь на 

іспиті 

8 

 

2.2 

аналізувати міркування та робити 

ґрунтовні смислові узагальнення, 

висновки. 

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

 

Усна доповідь, 

конспекти 

першоджерел, 

відповідь на 

іспиті 

 

 комунікація:    

3

3.1 

мати навички ведення 

інтелектуальних дискусій 

на засадах діалогу, відкритості й 

 Усна доповідь,  

відповідь на 

іспиті 

6 



толерантності.навчання 

 автономність і 

відповідальність: 

   

4

4.1 

Уникати симуляцій, плагіату та 

інших виявів 

академічної недоброчесності у сфері 

професійної діяльності або 

навчання. 

Самостійна робота 

 

Усна доповідь, 

конспекти 

першоджерел, 

письмові 

роботи 

відповідь на 

іспиті 

8 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

2
.1

 

2
.2

 

3
.1

 

4
.1

 

ПРН 3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової 

та вітчизняної філософії. 

+

+ 
+ +  +  

ПРН 4. Аналізувати та коментувати літературу з 

філософської, соціокультурної та загальногуманітарної 

проблематики 

  
+

+ 
   

ПРН 6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, 

тенденцій, проблематики сучасної філософії. 
+ 

+

+ 
+   + 

ПРН 11. Вміти аналізувати міркування та робити 

ґрунтовні смислові узагальнення, висновки. 
   

+

+ 
  

ПРН 14. Уникати симуляцій, плагіату та інших виявів 

академічної недоброчесності у сфері професійної 

діяльності або навчання. 

     
+

+ 

ПРН 15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій 

на засадах діалогу, відкритості й толерантності. 
    

+

+ 
 

 

7. Схема формування оцінки: 

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 – 1.2), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.2); (комунікація 3.1); 

(автономність та відповідальність 4.1), що складає 60% загальної оцінки.  

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

3.1, 4.1 –27 / 45 балів 

2. Самостійна робота: РН 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1 – 9/15 балів 

 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка 

складаються із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь 



в дискусіях на семінарах), 2) самостійну роботу з феноменологічної методології. 

Всі види робіт в семестрі мають в підсумку: 

- в максимальному вимірі   100 балів х 0,6 = 60 балів 

- в мінімальному вимірі  60 балів х 0,6 = 36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі. 

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1 – 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, 

кожне з яких оцінюється за шкалою 20 білів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит.  

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 

24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до 

семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В 

екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку «підсумкова 

оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. 

Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів 

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

із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи 

(мінімум 24, максимум 40 балів). 
 
При простому розрахунку отримуємо: 
 

 Семестрова кількість 

балів 

Іспит Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60  40  100 

 

7.2 Організація оцінювання: 

 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 36 бали Max – 60 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До теми: 2, 4, 6, 7-11 

протягом семестру. У разі 

відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

«3» х 9 = 27 «5» х 9 = 45 

Самостійна робота   «9» х 1 = 9 «15» х 1 = 15 

Загальна 

семестрова оцінка  

 36 60 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь  

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 

 

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: 

13-15 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  

9-12 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  

 

3. 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 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 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 

 

 

7.3 Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0 59 

 
 
 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійн
а робота 
 

Частина 1.  

1 
Проблема періодизації творчості Едмунда 

Гусерля 
1  10 

2 
Теоретичні витоки феноменології. Зародження 

феноменологічних ідей 
  10 

3 
Формування і трансформація 

трансцендентальної феноменології 
 1 10 

4 
Розвиток феноменологічних ідей у працях 

учнів і послідовників Е. Гусерля. 
  10 

Частина 2.  

5 Поняття феномена у феноменології 1  10 

6 
Феноменологічна концепція природної 
настанови 

1  10 

7 
Феноменологічна редукція – засаднича 
процедура феноменологічної методології 

1  10 

8 
Інтенційність – універсальна характеристика 
свідомості 

1 1 10 

9 Феноменологія внутрішньої свідомості часу 1  10 

10 
Інтерсуб’єктивність – новий вимір 
трансцендентальної свідомості 

1  10 

11 Феноменологічна концепція тілесностії 1  10 

 ВСЬОГО 8 2 110 

Загальний обсяг 120  год., в тому числі: 

 

Авдиторні  10 год, в тому числі: 

 

Лекції    8 год. 

Семінари   2 год. 
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