




 

ВСТУП 

1. Мета дисципліни 
Питання про те, як ми бачимо світ, багато разів поставало в історії філософії. 

Метою дисципліни є порівняння візуальних дискурсів в історії філософії. Курс 
поглиблює навички критичного мислення, навички роботи у сфері візуальної та 
цифрової грамотності та розвиває знання візуальних студій в історико-філософській 
ретроспективі. 

 

2. Попередні вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. Знання історії європейської філософії. 
2. Здатність використовувати цифрові ресурси в навчальних цілях. 

3. Базові навички академічного письма. 

4. Володіння англійською мовою.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Візуальні студії в історії філософії є вибірковою дисципліною, яка вивчається на 
другому році магістерської програми. Вона присвячена розвиткові візуальних дискурсів 
в історії філософії. Мова філософських дискурсів, класичні візуальні теорії та скопічні 
режими розкриваються з історико-філософської позиції. Курс розкриває філософію 
візуальних досліджень після візуального повороту і досліджує її розвиток в історії 
філософії, використовуючи компаративний підхід для розуміння аргументів минулого 
для кращого розуміння сучасної філософської візуалістики.  

 

4. Завдання (навчальні цілі) – розвинути критичне розуміння основних 
підходів до аналізу візуальної інформації; вивчити і порівняти концепти філософії 
візуального сприйняття; осмислити роль мови у формування візуального образу світу; 
зрозуміти і розвинути навики візуальної грамотності через сучасні філософські підходи 
розкриття візуальних феноменів; критично обмислити соціальні виміри візуального і 
цифрового поворотів та їх наслідків для форм репрезентації філософського знання.  
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності 
ЗК 2. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ФК 2. Усвідомлення зв’язків філософської спеціалізації з іншими інтелектуальними й 
гуманітарними практиками. 
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) 

Форми 
(та/або 

методи і 
технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумкові 
й оцінці з 
дисциплін и 

Код Результат навчання    

 Знати:    

1.1. Візуальні студії як напрям 
дослідження, основні етапи 
їх розвитку 

Лекції, 
семінари, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 

індивідуальна 
письмова 
робота, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

5 

1.2. Роль концепту «ока 
розуму» в розвитку 
візуальних дискурсів 
стосовно ментальних 
здатностей щодо уяви  

Самостійна 
робота 

Індивідуальна 
письмова 
робота, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

5 

1.3. Історія філософії 
візуального сприйняття 

Самостійна 
робота 

Індивідуальна 
письмова 
робота, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

5 

1.4. Візуальні дискурси 
феноменології 

Лекції, 
семінари, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
індивідуальна 
письмова 
робота, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

5 

1.5. Образна теорія мови після 
лінгвістичного повороту 

Лекції, 
семінари, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
індивідуальна 
письмова 
робота, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

5 

1.6. Дискусії щодо зображень у 
сучасних візуальних 
дослідженнях 

Лекції, 
семінари, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
індивідуальна 
письмова 
робота, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

5 



 

 Вміти:    

2.1. Аналізувати та 
інтерпретувати основні 
філософські текст, 
присвячені візуальним 
дискурсам в історії 
філософії  

семінари, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
індивідуальна 
письмова 
робота 

10 

2.2. Презентувати результати 
самостійної роботи у 
визначених формах 
презентації 

семінари, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
індивідуальна 
письмова 
робота 

10 

2.3. Дискутувати і критично 
оцінювати сучасні 
філософські теорії 
візуальних студій 

семінари, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
індивідуальна 
письмова 
робота 

10 

 Комунікація    

3.1. Розуміти лексикографію 
історії філософії  

самостійна 
робота 

Індивідуальна 
письмова 
робота 

10 

3.2. Використовувати навики 
академічного письма в 
репрезентації результатів 
самостійної роботи  

Самостійна 
робота 

Індивідуальна 
письмова 

робота 

10 

3.3. Приймати участь  в дискусії 
на семінарах  

Семінари Усна доповідь 10 

 Автономність  і 
відповідальність 

   

4.1. Працювати відповідно з 
принципами академічної 
доброчесності 

семінари, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
індивідуальна 
письмова 
робота 

10 

 

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

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

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 6. Володіти державною та іноземними 
мовами на рівні, достатньому для вільного 
фахового спілкування та обговорення 

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



 

наукових проблем і результатів досліджень у 
сфері філософії 
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 – 1.6), що складає 30% від загальної оцінки та 
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); 

(комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1), що складає 70% 

загальної оцінки.  
Оцінювання семестрової роботи:  

1. Усні доповіді семінарах: РН 1.1, 1.4-1.6, 2.1-2.3, 2.4, 3.3, 4.1 – 10 / 20 балів 

2. Індивідуальна самостійна робота: 1.1-1.6, 2.1-2.3, 3.1, 3.2, 4.1 – 38 / 60 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 на семінарах та за самостійну роботу 
(індивідуальна письмова робота). 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 не отримує бали за пропущене 
заняття.   
Підсумкова контрольна робота у письмовій формі - РН 1.1-1.6 – 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.  
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 підсумкову контрольну роботу (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  Max – 80  

Аудиторна робота: 
усні доповіді на 
семінарах 

Тема: 1 

Протягом семестру 

«10» х 1 = 10 «20» х 1 = 20 

 

Самостійна 
робота: 
індивідуальна 
письмова робота 

Теми 1-6  «38» х 1 = 38 «60» х 1 = 60 

Підсумкова 
контрольна 
робота 

Теми 1-9 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 
оцінка з 
дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 
1. Усна доповідь: 

20 балів – студент повністю володіє навчальним матеріалом, вільно і аргументовано 
презентує його, глибоко і зрозуміло розкриває зміст понять, використовуючи основну та 
додаткову літературу 

10-19 балів – студент володіє достатніми знаннями з вивченого матеріалу, здатний 
презентувати його вільно, але йому бракує аргументації в поясненнях, студент 
переважно розкриває зміст завдань, використовує основну літературу. Наявні певні 
неточності.  

2. Індивідуальна письмова робота: 
60 балів – студент повністю використовує навчальний матеріал, вільно і аргументовано 

викладає його, глибоко і зрозуміло розкриває зміст поставлених завдань, правильно 
інтерпретує отримані результати безпосередньо проведеного дослідження у письмові 
роботі. 

55-59 балів – студент достатньо володіє навчальним матеріалом, вільного його 
викладає, але не демонструє глибини знань у виконаних завданнях, проте покладається 
на основну літературу. Робота містить несуттєві помилки.   

49-55 балів – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 
глибини знання у виконанні завдань, не покладається достатньою мірою на літературу, 
робота містить суттєві неточності. 

38-47 балів – студент не повністю володіє матеріалом, фрагментарно і поверхнево його 
викладає, надає недостатні відповіді на поставлені запитання. У письмовій роботі наявні 
значні помилки.       

3. Підсумкова контрольна робота: 

20 балів – студент повністю володіє матеріалом, розкриває його достовірно та 
аргументовано, глибоко і зрозуміло висвітлює сутність поставленого запитання, вірно 
інтерпретує отримані результати, використовує основну і додаткову літературу, 
демонструє автономію, точність та опирається на результати самостійної роботи.  

15-19 балів – студент достатньо володіє навчальним матеріалом, вільно його 
викладає, але не використовує достатніх аргументів для обґрунтування своєї позиції, 



 

здебільшого розкриває поставлене запитання, використовує основну літературу, 
демонструє самостійність та точність в результатах.  

10-14 балів  - студент в цілому володіє матеріалом дисципліни, але викладає свої 
знання поверхнево, не опирається достатньою мірою на основну літературу, допускає 
суттєві помилки у роботі. 

5-0 балів – студент не володіє матеріалом, викладає матеріал частково, 

відповіді не повні. Містять суттєві помилки. 
 

7.3 Шкала оцінювання: 

 

Зараховано 60-100 

Не зараховано 0-59 

 

Структура навчальної дисципліни 

 

 Теми Лекції Семінари Самостійна 
робота 

     

1.  Тема 1. Як ми бачимо світ? Вступ до 
візуальних студій.  

2 2 10 

2. Тема 2. Візуальний поворот: культурні 
транформації та візуалістика  

2 - - 

3.  Тема 3. Філософія та око розуму: візуальні 
дискурси стосовно здатності філософувати 

2 2 10 

4.  Тема 4. Філософія візуального сприйняття: 
історичний огляд від античності до 
сучасності 

2 - 10 

5. Тема 5. Візуальна метафори та концепти 
розуму 

2 2 - 

6.  Тема 6. Візуальні дискурси феноменології 2 - 10 

7. Тема 7. Бачення та мова: образна теорія 
після лінгвістичного повороту 

2 - 10 

8.  Тема 8. Постмодерність та візуальний 
поворот: розкриваючи світ образів 

2 2 12 

9. Тема 9. Цифрова філософія та форми 
репрезентації філософського знання.  

2   

 Підсумкова контрольна робота 2   

 ВСЬОГО: 20 8 62 

 

Загальний обсяг - 90 годин, в тому числі:  
Лекції - 20 годин.  

Семінари - 8 годин.  

Самостійна робота – 62 годин. 
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