




ВСТУП 

1.Мета дисципліни.  

Забезпечення стійкої системи знань з проблематики соціальної епістемології та 
ознайомлення з основними концептами, проблемами, теоретичними підходами і 
стратегіями, а також з актуальними дискусіями навколо соціальної природи знання і 
пізнання. Обґрунтування соціальної епістемології як проекту некласичної епістемології.  

Забезпечення стійкої системи знань з проблематики моральної епістемології та 
ознайомлення з основними темами, концептами, проблемами, теоретичними підходами і 
стратегіями, а також з актуальними дискусіями навколо нормативного характеру 
епістемології і моральної філософії. Обґрунтування моральної епістемології як проекту 
альтернативного класичній епістемології. 

2.Вимоги до вибору навчальної дисципліни. 
  До початку вивчення цього курсу студенти мають знати специфіку проблем  теоретичної і практичної філософії ХХ ст. різних традицій, напрямів і шкіл, знати основні поняття і категорії епістемології, орієнтуватися у проблематиці сучасної 
онтології, епістемології, філософії науки.  

Вміти здійснювати аналітично-дослідну роботу; збирати та інтерпретувати наукову інформацію, обробляючи широкий масив літератури з практичної і теоретичної філософії, ставити конкретні цілі і завдання філософських досліджень та реалізовувати їх за допомогою обраних теоретичних підходів та  методів; формувати філософську експертну думку; полемізувати стосовно ключових філософських проблем, обираючи обґрунтоване рішення.  
Володіти елементарними навичками самостійного опрацювання рекомендованої 

літератури, в тому числі й праць англійською мовою; володіти навичками реконструкції та 
рецепції епістемологічного дискурсу, які допоможуть усвідомити тенденції його 
розгортання та актуалізовану проблематику. здійснювати різні види дослідницької роботи 
(анотації, бібліографії, презентації), належним чином представляти результати проведених 
досліджень. 
  3.Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Соціальна і моральна 
епістемологія» складається з двох частин. 

Частина 1. Соціальна епістемологія.  Присвячена ознайомленню з найновітнішими 
напрямами в соціальній епістемології.  Проблематика і теоретичні узагальнення в галузі 
соціальної епістемології почали формуватися лише декілька десятирічь тому і цей напрям 
– сучасне доповнення до епістемології. Визначається предмет, завдання, теоретичні основи, 
проблематика, методологія  досліджень в цій галузі. В межах спецкурсу акцентовано, що у 
формуванні соціальної епістемології центральною є тенденція розгляду пізнання в оптиці 
соціальної обумовленості. Основне питання щодо предмету соціальної епістемології 
залишається відкритим та дискусійним. Його підґрунтя варто шукати в особливому 
характері взаємостосунків між соціальним контекстом  і науковим пізнанням, що і 
розкривається в межах тем спецкурсу. Соціальна епістемологія представлена 
організованою як інтелектуальна спільнота, зусилля якої спрямовані не просто на 
дослідження фундаментальної філософської проблематики, пов’язаної зі знанням, наукою, 
істиною, вірою, нормативністю, справедливістю, але також на  творення спільного 
майбутнього через упровадження ідей гуманності, новітніх технологій, моральності. 
Контекст соціальної епістемології сприяє по-новому поглянути на фундаментальні для 
суспільства цінності, специфіку «групової раціональності», на теоретичні та одночасно 
практичні питання соціальної обумовленості пізнання та знання. Аналізуються зв’язки 
соціальної епістемології з широким колом когнітивних та соціально-гуманітарних наук, які 
вивчають пізнавальний процес з міждисциплінарних позицій, тому  формування соціальної 
епістемології охарактеризовано як синтез філософських і спеціально-наукових концепцій. 
У межах спецкурсу проаналізовані різні існуючі підходи до розуміння соціальної 



епістемології, серед яких вирізнено два основних: перший – соціальна епістемологія 
зберігає настанови класичної епістемології (Елвін Голдман), другий - соціальна 
епістемологія має бути радикальним відходом від класичної і є некласичною 
епістемологією (Девід Блур). Обидва підходи представлені до аналізу, розкриті особливості 
їх концептуально-теоретичних і методологічних засад. Особливий акцент зроблений на 
обґрунтуванні соціальної епістемології як проекту некласичної епістемології.  

Акцентована увага на проблемі соціальності знання, розглянуті варіанти її 
обґрунтування. Проаналізований внесок Р.Мертона в соціологію науки, соціальна 
епістемологія університету і політика знання Стівена Фуллера, соціальний конструктивізм 
(Латур, Вулгар, основні положення та аргументація  акторно-мережевої теорії (Латур), 
етнометодологія (Хесс). Завершується перша частина порівняльним аналізом проектів 
соціальної епістемології. 

Частина 2. Моральна епістемологія. Даний спецкурс знайомить студентів із новітнім напрямом Моральна епістемологія і епістемологічними та етичними настановами сучасної філософії різних традицій, їх впливом і наслідками для розгляду основних проблем і тем теоретичних і практичних філософських дисциплін. Особлива увага приділяється моральній епістемології в аналітичній філософії, її розробки представляються під егідою впливу «повороту до практичної філософії», а також проведенню альтернативних в стосунку до традиційних розглядів класичних проблем епістемології та етики, їх між- і інтер- дисциплінарність уможливлюється в т.ч. нормативним характером обох філософських галузей. 
Розпочинається курс з ознайомлення з підвалинами для появи і оформлення 

моральної епістемології - новітньої філософської дисципліні  - в аналітичній традиції 
сучасної філософії. Нормативний характер етики і епістемології є підставою для їх 
інтеграції. Одночасно з тим, ідеальний характер нормативності, традиційний акцент на її 
регулятивній функції, виявився запорукою неможливості реалізації нормативів, що 
залишаються недосяжними ідеалами як в ракурсі теоретичної, так і практичної 
раціональності і відповідних філософських дисциплін. «Етика без принципів», 
«епістемологія чеснот» є іншими альтернативними традиційним етиці і епістемології 
напрямами сучасної аналітичної філософії. Окрім цього джерельна база курсу складається 
з робіт провідних авторів моральної епістемології сьогодення.  

 

4.Завдання (навчальні цілі).  
Частина 1. Надати студентам цілісну систему знань про основні концептуально-

теоретичні підходи соціальної епістемології та про впливові аргументи на користь 
поширених в її межах позицій. Сформувати навички реконструкції епістемологічного 
дискурсу і виявити можливості застосування рецепції до аналізу соціально-

епістемологічної тематики.  Частина 2. Надати студентам понятійну базу з моральної епістемології, 
методологічні засади (принципи і методи) та головні концепції і ідеї, властиві цій новітній 
філософській дисципліні, в порівняльній з іншими, альтернативними до традиційної 
епістемології, філософськими напрямами сьогодення. 

 

Дисципліна спрямована на формування таких програмних компетентностей: 
ЗК 3.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
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) Методи викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 
оцінці з 
дисципліни 

К
Код 

Результат навчання 

Знати    

1

1.1 

Актуальні питання, впливові 
концепції і стратегії, аргументації та 
концептуальні схеми, в межах яких 
формується проблематика 
соціальної та моральної  
епістемології.   

Лекції, семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді,  
дискусії, 
контрольна 
робота, іспит 

10 

1

1.2 

Зв’язки соціальної епістемології з 
когнітивними та соціально-

гуманітарними науками, які 
вивчають пізнавальний процес з 
міждисциплінарних позицій. 

Лекції, 
семінари, самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, есе, 
іспит 

 

10 

1

1.3 

Особливості класичного і 
некласичного підходів в 
епістемології та соціальній 

епістемології. 

Лекції, семінари, 

самостійна робота  

Усні доповіді, 
дискусії, есе, 
контрольна 
робота, іспит 

10 

1

1.4 

Головні концепції та ідеї, а також 
представники моральної 
епістемології 

Лекції, 
семінари, самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, есе, 
контрольна 
робота, іспит 

10 

 

 

 

 Вміти    

2

2.1 

Виявляти особливості основних 
концептуально-теоретичних 
підходів соціальної і моральної 
епістемології та аналізувати їх 
аргументативні можливості.   

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, есе,  
контрольна 
робота, іспит 

10 

2

2.2 

Вміння виявляти проблеми і  
формулювати власні позиції й 

аргументи у тематичному полі 
соціальної і моральної епістемології. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді,  
презентація 
самостійного 
дослідження, 

есе,  іспит 

10 

2

2.3 

Залучати і використовувати в 
епістемологічному дискурсі знання, 
ідеї, способи мислення з інших 
царин окрім філософії. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 

іспит 

10 

1

2.4 

Працювати з сучасними джерелами, 
аналізувати та узагальнювати їхній 
зміст за науковими критеріями. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 

іспит 

10 



 Комунікація    

3

3.1 

Використовувати знання іноземних 
мов для аналізу інформаційних 
інтернет-ресурсів, читання новітньої 
літератури в підготовці до 
семінарських занять та презентації 
самостійного дослідження.  

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 

дослідження, 
есе 

5 

3

3.2 

Представляти  результати 
самостійної роботи у вигляді 
доповідей, повідомлень, есе, 

презентацій.  

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, есе, 
презентація 
самостійного 
дослідження,  

5 

 Автономність та 
відповідальність 

   

4

4.1 

Вміння самостійно ставити 
перед собою завдання і працювати 
над ними автономно, нести 
відповідальність за достовірність 
отриманих результатів. 

Самостійна 
робота 

Презентація 
самостійного 
дослідження 

5 

4

4.2 

Готовність до співробітництва з 
колегами задля ефективного 
розв’язання поставлених завдань, 
допомога і підтримка в 
інтелектуальних зусиллях. 

Семінари, 
самостійна робота 

Дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження 

5 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання  
 

               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

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 4. Пропонувати та обґрунтовувати нові підходи 
до розв’язання задач і проблем. 

+ + +  + + + + +  + + 

ПРН 5. Використовувати методологію та пізнавальні 
засоби, що властиві філософії та її застосуванням. 

+  + + +  + + + + + + 

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. 

+ 

 

+  + + + + + + +  + 

 

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 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  
 

Оцінювання семестрової роботи: 
1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.2 – 18 / 30 балів. 

2. Самостійна робота (есе): РН 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 – 18 / 30 балів. 

3. Самостійна робота (презентація самостійного дослідження): РН – 2.2, 2.3, 

2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2  - 15 / 25 балів. 

4. Контрольна робота:  РН – 1.1, 1.3,1.4, 2.1 – 9 / 15. 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 у дискусіях), 2) самостійну роботу (есе, презентація самостійного дослідження), 3) контрольну роботу, з урахуванням коефіцієнту 0,6.  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, 1.3,1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1 – 24 / 40 балів Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит.  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 

 

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 (есе): 

15-13 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; 

12-10 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;  
9-6 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.  

3.  Самостійна робота (презентація самостійного дослідження): 
25-20 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;  

19-12 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;  
11-0 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 
презентує, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених 
завдань. Робота містить суттєві помилки. 

4. Контрольна робота: 
15-13 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; 
12-10 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;  
9-6 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.  

5. 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 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 несамостійність у виконані завдань. 

 

7.2 Шкала відповідності: 
 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 



Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

7.3 Організація оцінювання: 
 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 36 балів Max – 60 

балів 

Аудиторна робота: 
усна доповідь на 
семінарі, 
доповнення, участь 
в дискусіях 

До тем (1) та (2) частин протягом семестру, згідно з графіком навчальних занять. У разі відсутності студента на занятті, теми необхідно відпрацювати в письмовому вигляді. 

«3» х 6 = 18 «5» х 6 = 30 

Самостійна робота  
(есе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна  
робота 
(презентація  
самостійного 

дослідження) 

 

До тем 4,5,6 (1) – есе  «Проекти класичної і некласичної епістемології» (Додаток самостійної роботи). Есе до тем: 1, 4, 6 (2) Сучасна моральна епістемологія (За працями на вибір): 1) Зімерман А. «Моральна епістемологія»;  2) Денсі Дж. «Моральні підстави»; 3). Джойс Р. «Еволюція моральності» (Додаток самостійної роботи) 

«9» х 2 = 18 

 

«15» х 2 = 30 

 

 

До теми 8 – презентація самостійного дослідження «Порівняльний аналіз проектів соціальної епістемології» (Додаток самостійної роботи).  

 «15» х 1 = 15 «25» х 1 = 25 

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

Загальна семестрова 
оцінка без 
урахування 
коефіцієнту  

 60 100 

Загальна семестрова 
оцінка з 
урахуванням 
коефіцієнту 0,6 

 «60» х 6 = 36 «100» х 0,6 = 60 

 

 

 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  Самостій- 

на робота 

Частина 1. Соціальна епістемологія 

1 
Ґенеза, джерела і концептуальні засади соціальної епістемології.  1 - 5 

2 Проблема соціальності знання.  1 - 5 

3 
Соціологія знання Роберта Мертона. Етос науки. 1 1 5 

4 
Класична соціальна епістемологія Елвіна Голдмана. 1 1 5 

5 
Некласична соціальна епістемологія. Проект сильної програми Девіда Блура.   1 1 5 

6 
Стівен Фуллер: від політики науки до політики знання. 2 1 5 

7 

Б.Латур і С.Вулгар: наукова лабораторія як творча майстерня. Соціальний конструктивізм. 2 - 5 

8 

Колективна (групова) епістемологія. 
Порівняльний аналіз сучасних напрямів і 
проектів соціальної епістемології.  

4 2 6 

  13 6 41 

 Частина 2. Моральна епістемологія    

9 
Моральна епістемологія – нова філософська 
дисципліна останніх десятирічь. 

2 2 5 

10 Нормативний характер моральної епістемології 1 2 5 

11 
Моральна епістемологія, «Етика без 
принципів», епістемологія чеснот і цінностей 

1 2 5 

12 Етика без принципів Дж. Дансі 2 - 5 

13 Проблема сприйняття в етиці та епістемології 2 - 5 

14 Моральна епістемологія А. Зімермана. 2 - 5 

15 Проблема знання в епістемології і етиці 2 - 5 

16 Моральна експертиза 1 - 6 

  13 6 41 

 ВСЬОГО 26 12 82 

 Загальний обсяг  120   год., в тому числі: Лекцій   –  26 год.  Семінари   – 12  год. Самостійна робота  -   82 год. 
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