




ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – полягає в ознайомлені студентів філософського факультету з однією 
з головних філософських методологій ХХ століття - аналітичною філософією, її чільними 
представниками, основними школами, головними поняттями і концепціями, еволюцією та 
сучасним станом, а також відношенням до інших філософських методологій. 
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають  знати  основні ідеї історико-

філософського курсу, мати основні знання з дисциплін «Філософія Нового часу та 
Просвітництва», «Німецький ідеалізм», «Філософія науки», «Логіка». 
2. Вміти працювати з філософськими текстами, аналізувати їх зміст і структуру, проводити 
біографічний аналіз. 
3. Володіти елементарними навичками самостійного опрацювання філософських ідей та 
концепцій. 
 

3. Анотація навчальної дисципліни «Аналітична філософія ХХ століття» належить до 
переліку обов’язкових навчальних дисциплін та викладається у 1-му семестрі магістратури 
при підготовці за галуззю знань «Гуманітарні науки», спеціальність 033 - «Філософія». 
Навчальна дисципліна «Аналітична філософія ХХ століття» належить до теоретично 
орієнтованих дисциплін і надає можливість студентам освоїти знання та володіння однією 
з найголовніших філософських методологій ХХ і ХХІ століття, забезпечує отримання 
загальних і фахових компетентностей випускниками Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Програма навчальної дисципліни передбачає 
концептуальний та персоналістичний аспекти вивчення аналітичної філософії – 

ознайомлення з основними поняттями і теоріями та з головними представниками 
аналітичного стилю філософування.  
 

4. Завдання (навчальні цілі): Засвоєння магістрами філософського факультету навичок і 
вмінь професійної і самостійної роботи з формулювання та вироблення філософських 
проблем і завдань в аналітичному стилі філософування. Порівняння аналітичного 
філософування з герменевтикою, структуралізмом, феноменологією, іншими 
філософськими школами. Вироблення бачення місця філософії у ХХ і ХХІ століттях, у т.ч. 
у порівнянні з іншими культурними традиціями. Ефективно використовувати 
інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності. Аналізувати, оцінювати і 
прогнозувати соціальні, політичні, економічні та культурні процеси із застосуванням 
фахових знань та спеціалізованих навичок розв’язання складних філософських задач.  
 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК 2. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК 3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ФК 1. Здатність використовувати історико-філософську спадщину в осмисленні та 
розв’язанні дослідницьких проблем. 
ФК 3. Здатність формулювати та аргументувати актуальні філософські ідеї, доказово й 
обґрунтовано викладати результати дослідження. 
ФК 5. Здатність критично працювати з філософськими текстами, застосовувати різні 
методи аналізу та інтерпретації.  
 

 

 



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 
підсумковій 
оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

  Знати:       

1.1 Місце аналітичної філософії в 
історико-філософському 
процесі 

Лекція, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь,  
іспит 

5 

1.2 Особливості сутності та 
застосування логічного та 
лінгвістичного різновидів 
аналізу 

Лекція, семінар, 
самостійна 
робота 

Есе, іспит 6 

1.3 Основних представників 
аналітичної філософії – від 
Фреге, Мура і Рассела до 
сучасності 

Лекція, семінар 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
іспит 

6 

1.4 Основні поняття та теми, що 
обговорюються в аналітичній 
філософії 

Лекція, семінар, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
есе, іспит 

6 

1.5 Еволюцію теорій та концепцій 
в аналітичній філософії від 
початку ХХ століття до 
сьогодні 

Лекція, семінар, 
самостійна 
робота 

Есе, дискусія, 
іспит 

6 

1.6 Взаємозв’язок аналітичної 
філософії з іншими 
філософськими концепціями 
ХХ століття, зокрема 
феноменологією, 
герменевтикою, 
структуралізмом 

Лекція, семінар, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
дискусія, іспит 

6 

1.7 Перспективи аналітичного 
стилю філософування у ХХІ 
столітті. 

Лекція, семінар, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
іспит 

5 

  Вміти:       

2.1 Аналізувати класичні і сучасні 
філософські тексти 
представників аналітичної 
філософії, виконані в 
логіцистському стилі. 

Лекція, 
самостійна 
робота 

Есе, іспит 6 

2.2 Аналізувати класичні і сучасні 
філософські тексти 
представників аналітичної 
філософії, виконані в стилі 
лінгвістичного аналізу. 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
презентація, іспит 

6 

2.3 Досліджувати класичні 
філософські поняття істини та 
знання з позицій аналітичної 
філософії 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Дискусія, 
презентація, іспит 

6 

2.4 Проводити розрізнення 
сутності та форми буденної та 
штучної мов з позиції 
аналітичного стилю 
філософування 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
дискусії, 
презентація, есе 

6 



2.5 Застосовувати отримані знання 
при аналізі і оцінці сучасних 
концепцій філософського 
знання 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь,  
дискусія 

6 

  Комунікація:       

3.1 Використовувати знання 
англійської мови для читання 
філософської літератури в 
підготовці до семінарських 
занять 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
презентація, іспит 

7 

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

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
дискусія, 
презентація  

6 

3.3 Вести дискусію в межах 
аналітично-філософської 
традиції та з іншими 
філософськими традиціями 

Семінари Дискусії 6 

  Автономність та 
відповідальність: 

      

4.1 Самостійно шукати та 
критично опрацьовувати 
літературу  з різних 
джерел; готувати лекційні та 
семінарські розробки, 
презентаційні матеріали; 

Самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
дискусія, 
презентація  

7 

4.2 Вирішувати самостійно 
комплексні завдання, що 
поставлені в індивідуальних 
роботах; 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
дискусія, 
презентація, іспит 

4 

  

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання  

 Результати навчання 
дисципліни  

  
 

Програмні результати 

навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 

ПРН 1. Здійснювати 
інтелектуальний пошук, 
виявляти і критично 
осмислювати актуальні 
проблеми сучасної 
філософської думки, 
розробляти їх в рамках 
власного філософського 
дослідження. 

+ + + + + + + +    +    +   

ПРН 3. Вміти 
реконструювати 
історичний поступ 
світової філософії, 
еволюцію філософських 
ідей і проблем. 

+  +  + + + +   +  +  + + +  



ПРН 7. Критично 
осмислювати, аналізувати 
та оцінювати філософські 
тексти, застосовувати 
релевантні методи їх 
аналізу та інтерпретації. 

+ + + + + + +   + + + +     + 

ПРН 8. Розуміти зв’язки 
філософії з іншими 
напрямами 
філософського дискурсу 
та іншими 
інтелектуальними й 
гуманітарними 
практиками. 

+ + + + + + +   + + + + + +    

ПРН 16. Планувати і 
виконувати наукові 
дослідження з філософії 
та дотичних питань, 
формулювати і 
перевіряти гіпотези, 
аргументувати висновки, 
презентувати результати 

досліджень в різних 
формах наукової 
комунікації. 

+ +          +  +   + + 

 

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 – 1.7), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 
практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.5); (комунікація 3.1-3.3); 

(автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки. 
7.1 Форми оцінювання студентів: 
Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях, підготовка та 
представлення презентацій на семінарах: РН 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 

3.2, 3.3, 4.1, 4.2 – 24/40 балів 

2. Самостійна робота: написання двох есе: РН 1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.4 – 12/20 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, підготовка та представлення презентацій 
на семінарах), 2) самостійну роботу. Всі види робіт в семестрі мають в підсумку: 

* в максимальному вимірі             60 балів 

* в мінімальному вимірі                 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, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.2 – 24/40 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). 



Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше  36 балів. 

Для допуску до іспиту студент має здати всі самостійні роботи . Екзаменаційна оцінка не 
може бути меншою за  24 бали  для отримання загальної позитивної оцінки за дисципліну. 
 

При простому розрахунку отримуємо: 
  Семестрова кількість 

балів 

Іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

 

7.2. Організація оцінювання  
Види робіт Семестрова кількість балів 

Min – 36 балів Max – 60 балів 

Усна відповідь Теми 1, 3, 5, 6, 8, 10 «3» х 6 = 18 «5» х 6 = 30 

Доповнення, участь у 
дискусіях 

 Теми 1, 3, 5, 6, 8, 10 «1» х 6= 6 «2» х 5 = 10 

Cамостійна робота Написання 2 есе згідно 
інформаційного додатку 

«6» х 2 = 12 «10» х 2 = 20 

Загальна 
семестрова оцінка з 

дисципліни 

 36 60 

 

Критерії оцінювання: 
Усна відповідь / презентація: 

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, першоджерела. 
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, першоджерела. 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. 

Доповнення / дискусія: 
2 бал – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми. 
1 бал – доповнення інформаційне, мало розширює обговорення теми. 

Самостійна робота (Написання 2 есе згідно інформаційного додатку): 
10-7 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, апелює до поглядів відомих філософів, демонструє 
самостійність, достовірність, незаангажованість письмової роботи. 
6-5 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 в письмовій роботі.  Допускаються несуттєві 
неточності. 



4-3 бали - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань 
у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, 

робота містить суттєві неточності. 
2-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 
роботі. 

 

Екзаменаційна робота виконується у вигляді письмового тесту із закритими та відкритими 
питаннями та оцінюється у 40 балів: 

Оцінювання відкритих питань (кожне по 10 балів): 
10-8 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. 
7-5 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 письмової роботи.  Допускаються несуттєві 
неточності. 
4-3 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 
знань у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 
літературу, робота містить суттєві неточності. 
2-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 
роботі.  
Оцінювання закритих питань (20 балів): 
Обрання в тесті правильної відповіді оцінюється в один бал.  

  
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 семінарські 
заняття 

Самостійна 
робота 

1. 

Тема 1. Аналітична філософія: 
визначення, започаткування, 
еволюція 

2 2  8 

2. 
Тема 2.  Логічний та лінгвістичний 
аналіз 

2   8 

3. Тема 3. Логіцизм: Фреге, Рассел 2 2  8 

4. 
Тема 4. Вітгенштейн і «Логіко-

Філософський Трактат» 
2   8 

5. 
Тема 5. Віденське коло: основні 
представники та ідеї 4 2  8 



6. 
Тема 6. Львівсько-Варшавська 
філософська школа 

 4 
2 

 
6 

7. 
Тема 7. Вітгенштейн і «Філософські 
дослідження» 

2  12 

8. 
Тема 8. Філософія буденної мови. 
Мур, Остін 

2 2 6 

9. Тема 9. Філософія свідомості  2  6 

10 
Тема 10. Епістемологія: проблема 
істини та знання  2 2 2 

11 

Тема 11. Соціально-політична 
філософія, етика (моральна 
філософія) та естетика (філософія 
мистецтва). Історико-філософські 
концепції в аналітичній філософії 

4  8 

 ВСЬОГО 28 12 80 

  

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій–28 год. 
Семінари – 12год . 
Самостійна робота- 80 год. 
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2001. -  ix+517p. 
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