




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення цілісної системи уявлень з історії філософії: 
становлення та розвитку філософії в руслі Київської філософської традиції (далі - КФТ), 

а також спроба систематизації та схематизації напрямків/вчень/ідей КФТ. Формування 
у студентів знання філософського процесу в руслі КФТ, сприяння розумінню та 
засвоєнню специфічних/особливих рис епохи, завдяки поглибленню навичок пошуку 
інформації, самостійного опрацювання текстів та розуміння специфіки сучасного 
філософського мислення в руслі КФТ. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати базові принципи 

історико-філософського процесу; принципи та усталені підходи періодизації 
історії філософії, зокрема філософські/історико-філософські тенденції у ХХ-ХХІ 
ст., основоположення застосування різних методів та підходів до аналізу явищ 
історії філософії, її систематизації та можливостей структурування. 

2. Вміти аналізувати матеріал, працювати з текстами/інформаційними джерелами 
та вміти їх класифікувати у відповідності до сучасної цифрової епохи, володіти 
категоріальним апаратом історико-філософського дослідження; застосовувати 
методологічний інструментарій історико-філософського дослідження, 
самостійно укладати джерельну базу (власного) дослідження. 

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та роботи з 
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, 
економічних, культурно-мистецьких подій та явищ; використання іншомовних 
фахових історико-філософських інформативних джерел; відкритого ставлення до 
засвоєння нової інформації. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Київська філософська традиція» 

належить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін та викладається у ІІ семестрі І 
курсу магістратури, денної форми навчання, спеціальності «філософія». 

На розгляд виноситься Київська філософська традиція в контексті сучасної, 
постсучасної філософії, що набувають все більшої актуальності сьогодні. Таке 
компаративне сполучення надає можливість перспективістськи осмислити начебто вже 
усталені кліше щодо вітчизняної, місцевої філософії/філософій. Київська філософська 
традиція дає поглиблене та доповнене розуміння історико-філософського процесу, 
відкриває низку/палітру філософських вчень, розроблених представниками КФТ, які не 
лише вплинули на розвиток філософських вчень сьогодення, але й сформували вчення 
актуальні своєю проблематикою для формування спеціальних знань з даної спеціальності. 

Дана дисципліна формує у студента уявлення про те, що КФТ може бути включеною 

до темпоральних векторів сучасності та постсучасності, як на термінологічному, так і на 
змістовному рівнях, що Київська філософська традиція не є однозначним явищем не лише 
в системі філософського знання, але й в структурі історії філософії, вона потребує власної 
ревізії та критичного переосмислення, а також відкриває ряд проблем, які відповідають 
безпосередній діяльності сучасної людини та викликам, які постають перед людиною 
сучасної епохи.  

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну та поглиблену систему 
знань з історії розвитку Київської філософської традиції в контексті філософської думки 
ХХ-ХХІ ст. В результаті навчання студенти мають засвоїти специфіку лексики Київської 
філософської традиції, методологічних підходів, особливостей написання робіт 
філософами, які діяли і діють в руслі КФТ. Уможливити засадничі принципи критичного 
мислення та на основі нього вибудовувати можливі критичні зауваги до окремих вчень та 
персоналій. А також, усвідомити можливі підходи до розмежування історії і сьогодення 
Київської філософської традиції. Здобути навичку здійснення початкового історико-

філософського аналізу творів видатних мислителів Київської філософської традиції, та 
аргументованого викладу їх змісту. 



Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності 
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. 
ФК 7. Здатність професійно проводити світоглядний аналіз та етико-ціннісну експертизу 
європейської та євроатлантичної інтеграції України на підставі принципу 
україноцентризму. 

 

 

5. Результати навчання: 
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 періодизацію і ключові події та 
напрями КФТ, розуміння 
можливостей розмежування 
філософського знання в межах КФТ, 

засадничі принципи КФТ; 

Лекції, семінари Усна доповідь, 
дискусії, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

5 

1.2 основні параметри і загальну 
специфіку передумов виникнення 
КФТ; 

Лекції, семінари, самостійна робота 

Усна доповідь, 
дискусії, 
конспект 
текстів, 
дослідження 
текстів, есе, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

5 

1.3 основні постулати класичних 
філософських вчень, напрямків, 
течій КФТ та їх переосмислення в 
руслі сучасної філософії; 

Лекції, семінари, самостійна робота 

Усна доповідь, 
дискусії, 
конспект 
текстів, 
дослідження 
текстів, есе, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

5 

1.4 ключову засадничу проблематику 
філософських вчень та 
переосмислення класичної 
філософської бази в змісті КФТ; 

Лекції, семінари, самостійна робота 

Усна доповідь, 
дискусії, 
конспект 
текстів, 
дослідження 
текстів, есе, 
підсумкова 

5 



контрольна 
робота 

1.5 структуру, загальний зміст та 
специфіку КФТ, визначення 
специфіки кола проблематики; 

Лекції, семінари Усна доповідь, 
дискусії, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

5 

1.6 загальні ключові ідеї КФТ як 
дослідження предметних 
філософських питань; 

Лекції, семінари, самостійна робота 

Усна доповідь, 
дискусії, 
конспект 
текстів, 
дослідження 
текстів, есе, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

5 

1.7 специфіку та основи виваженої 
інтерпретації філософії як КФТ та як 
практики застосування КФТ; 

Лекції, семінари, самостійна робота 

Усна доповідь, 
дискусії, 
конспект 
текстів, 
дослідження 
текстів, есе, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

5 

1.8 основні ідеї видатних 
філософів/постатей представників 
філософського знання в руслі КФТ; 

визначення можливих сценаріїв та 
прогнозів щодо подальшого 
розвитку КФТ. 

Лекції, семінари Усна доповідь, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

5 

 Вміти:    

2.1 демонструвати знання основних 
джерел з вивчення КФТ; 

Семінари, самостійна робота 

Усна доповідь, 
дискусії, 
конспект 
текстів, 
дослідження 
текстів, есе, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

3 

2.2 розкривати та пояснювати 
специфіку історико-філософського 
дослідження КФТ; 

 

Семінари, самостійна робота 

Усна доповідь, 
дискусії, 
конспект 
текстів, 
дослідження 
текстів, есе, 
підсумкова 

3 



контрольна 
робота 

2.3 пояснювати теоретичні витоки та 
генетичний зв’язок філософського 
доробку філософів класичної 
філософії та КФТ, що розвивається в 
руслі сучасної філософії; 

Семінари, самостійна робота 

Усна доповідь, 
дискусії, 
конспект 
текстів, 
дослідження 
текстів, есе, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

4 

2.4 пояснювати проблемне підґрунтя та 
специфіку філософської культури 
КФТ, окреслювати межі 
проблематики та специфіку тяжіння 
до окремих питань; 

Семінари, самостійна робота 

Усна доповідь, 
дискусії, 
конспект 
текстів, 
дослідження 
текстів, есе, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

4 

2.5 пояснювати проблемне підґрунтя та 
специфіку 
термінологічного/лексичного 
визначення таких лексичних 
одиниць як: «київська філософська 
традиція», «київська філософська 
школа»; 

Семінари, самостійна робота 

Усна доповідь, 
дискусії, 
конспект 
текстів, 
дослідження 
текстів, есе, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

4 

2.6 чітко і аргументовано визначати 
ключові лексичні одиниці КФТ: 

«добро», «любов», «краса», «надія», 
«благо»; 

Семінари, самостійна робота 

Усна доповідь, 
дискусії, 
конспект 
текстів, 
дослідження 
текстів, есе, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

4 

2.7 чітко і аргументовано визначати 
ключові лексичні КФТ: «червоне 
століття», «червоний 
екзистенціалізм», «репресії», 
«невтрачений час» та ін.; 

Семінари, самостійна робота 

Усна доповідь, 
дискусії, 
конспект 
текстів, 
дослідження 
текстів, есе, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

4 

2.8 чітко і аргументовано визначати 
ключові моменти методології КФТ, 

критично їх переосмислювати та 
застосовувати. 

Семінари, самостійна робота 

Усна доповідь, 
дискусії, 
конспект 
текстів, 
дослідження 

4 



текстів, есе, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

 комунікація:    

3.1 демонструвати здатність до вільної 
комунікації мовою навчання; 

Семінари, самостійна робота 

Усна доповідь, 
дискусії, 
конспект 
текстів, 
дослідження 
текстів, есе 

3 

3.2 використовувати знання іноземних 
мов для аналізу інформаційних 
інтернет-ресурсів, читання сучасних 
історико-філософських досліджень  

КФТ в підготовці до семінарських 
занять та написання самостійних 
робіт; 

Семінари, самостійна робота 

Усна доповідь, 
дискусії, 
конспект 
текстів, 
дослідження 
текстів, есе 

3 

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

Семінари, самостійна робота 

Усна доповідь, 
дискусії, 
конспект 
текстів, 
дослідження 
текстів, есе 

3 

3.4 брати участь у фахових дискусіях в 
процесі аудиторної роботи; 

Семінари, самостійна робота 

Усна доповідь, 
дискусії, 
конспект 
текстів, 
дослідження 
текстів, есе 

3 

3.5 вести полеміку стосовно питань 
інтерпретації філософської 
спадщини видатних мислителів КФТ 

та вміти проводити паралелі з 
філософськими набутками 
мислителів ХХ-ХХІ ст., а також 
здійснювати компаративний аналіз 
стосовно питань філософії КФТ та 
сучасних філософських вчень. 

Семінари, самостійна робота 

Усна доповідь, 
дискусії, 
конспект 
текстів, 
дослідження 
текстів, есе 

3 

 автономність та відповідальність:    

4.1 критично опрацьовувати літературу 
з історико-філософських досліджень 
КФТ в руслі сучасної філософії, 
володіти основними методами 
обробки, аналізу та синтезу наукової 
інформації; 

Самостійна робота Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

3 

4.2 вирішувати самостійно прості 
завдання, пов’язанні зі здійсненням 
початкових лексикографічних та 
текстологічних досліджень 
першоджерел КФТ, яка продовжує 
свій розвиток; 

Семінари, самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

3 



4.3 приймати самостійні рішення щодо 
вибору методів та форм власного 
дослідження в умовах 
невизначеності та текстологічної 
розпорошеності цифрової епохи; 

Семінари, самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження  

3 

4.4 нести відповідальність за 
достовірність та політико-

ідеологічну незаангажованість 
пояснень філософських вчень 
видатних мислителів КФТ; 

Семінари, самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження 

3 

4.5 демонструвати можливості до 
подальшого навчання з високим 
рівнем автономності та у 
відповідності до кваліфікаційного 
рівня здобувача освіти. 

Семінари, самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження 

3 

 

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

 

1
.8

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 

2
.7

 

2
.8

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

3
.4

 

3
.5

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

4
.4

 

4
.5

 

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: 
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 – 1.8), що складає 40% 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 60% загальної оцінки.  
Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь на семінарах: РН 1.1-4.5 – 15 / 20 балів 

2. Участь у дискусіях, доповнення на семінарах: РН 1.1-1.7, 2.1-2.8, 3.1-3.5, 4.1-4.3 – 

6 / 15 балів 

3. Самостійна робота (конспект тексту): РН 1.1-1.4, 1.6-1.7, 2.1-2.8, 3.1-3.5, 4.1-4.5 – 

5 / 10 балів 

4. Самостійна робота (дослідження тексту мовою оригіналу): РН 1.1-1.4, 1.6-1.7, 

2.1-2.8, 3.1-3.5, 4.1-4.5 – 12 / 20 балів 

5. Самостійна робота (написання есе): РН 1.1-1.4, 1.6-1.7, 2.1-2.8, 3.1-3.5, 4.1-4.5 – 10 

/ 15 балів  

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 
матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 
отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на 
семінарах) та за самостійні роботи (робота з текстом, дослідження тексту мовою оригіналу, 
написання есе). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар 
в письмовій формі. 
Підсумкова контрольна робота в письмовій формі -   РН 1.1-1.8, 2.1-2.8 – 12 / 20 балів 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 
Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів 

за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 
виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 
додаткових заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 

балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій 
формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття.      



Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 
складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та 
підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість 

балів  
Підсумкова контрольна 
робота  

Підсумкова 
оцінка з 
дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 

 

7.2 Організація оцінювання: 
Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 балів Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 
усна доповідь на 
семінарі  

До теми: 2-8 протягом 
семестру, згідно з графіком 
навчальних занять. У разі 
відсутності студента на 
занятті, теми необхідно 
відпрацювати в письмовому 
вигляді 

«3» х 5 = 15 «5» х 4 = 20 

Аудиторна робота: 
доповнення, участь 
в дискусіях 

«1» х 6 = 6 «3» х 5 = 15 

Самостійна робота До теми 4:  Самостійна 
робота з текстом - конспект 
тексту (Додаток самостійної 
роботи студента)  

«5» х 1 = 5 «10» х 1 = 10 

До теми 6: Дослідження 
тексту мовою оригіналу 

(знайомство з методологією, 
узагальнення та інтерпретація 
результатів, презентація 
отриманих результатів) 
(Додаток самостійної роботи 
студента) 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

До теми 8: Написання есе 

(Додаток самостійної роботи 
студента)  

«10» х 1 = 10 «15» х 1 = 15 

Підсумкова 
контрольна 
робота 

До тем 1-8 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 
оцінка з 
дисципліни 

 60 100 

 

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; 
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 
відповіді. 
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 (конспект першоджерела): 

10 балів – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 
власними зауваженнями та поясненнями; 

5 балів – студент законспектував текст без пояснень. 

3. Самостійна робота (текст есе): 
15-13 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 
проведеного дослідження;  

12-10 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;  
9-6 балів - в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, не вирішує 

поставлених завдань, не спирається на необхідну 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.  

4. Самостійна робота (дослідження тексту мовою оригіналу) та підсумкова 
контрольна 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 
здійсненного дослідження / підсумкової контрольної 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 / підсумкової 
контрольної роботи. Допускаються несуттєві неточності;  
10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 
знань, не вирішує 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.  

 

7.3 Шкала відповідності: 
 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
теми 

НАЗВА ТЕМИ Кількість годин 

Лекції Семінари  Самостійна 
робота  

Модуль І. «Київська філософська традиція: інваріантність визначення і феномену» 

1. Тема 1. Київська філософська традиція: 
можливі варіанти визначення меж: 
передумови формування 
тенденцій/трендів/альтернатив київської 
філософії 

4 1  

Модуль ІІ. «Тренди київської філософської традиції в контексті сучасної та постсучасної 
філософії» 

2. Тема 2. Сучасні умови можливості 
київської філософської школи 

2 1  

3. Тема 3. Рефлексії щодо сучасної філософії 
та пост філософії в київській філософській 
традиції 

4 1  

4. Тема 4. Динаміка еволюції київської 
філософської школи 

2 1 20 

5. Тема 5. Перспективи розвитку київської 
філософської традиції 

2 2  

6. Тема 6. Сучасна філософія в контексті 
київської філософської традиції 

4 2 20 

7. Тема 7. Постсучасна філософія в контексті 
київської філософської традиції 4 2  

8. Тема 8. Актуальність сьогодення творення 
київської філософської традиції 

4 2 40 

9. Підсумкова контрольна робота 2   

 ВСЬОГО 28 12 80 

 

 

Загальний обсяг 120 год. 

Лекцій – 28 годин. 
Семінарів –12 годин. 
Самостійна робота – 80 годин. 
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