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ВСТУП
Мета дисципліни – спираючись на концепції сучасних представників філософської і
наукової думки, в першу чергу аналітичної традиції, зорієнтувати і поглибити знання
студентів про новітні тенденції до моральної епістемології в сучасній філософії, а також
розширити спектр їхніх пізнавальних можливостей для філософського і наукового аналізу.
Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати концептуальні знання з
теоретичної і практичної філософії, які дають розуміння сутності філософії, її
функцій та ролі в історії культури; специфіка 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; сутності й типи наукової раціональності крізь призму критичного
осмислення сучасних досягнень науки; онтологічні, гносеологічні, аксіологічні,
антропологічні, феноменологічні константи та орієнтири, що зумовлюють
процеси формування світогляду та дають уявлення про головні принципи
теоретичної і практичної діяльності людини з метою засвоєння критеріїв для
експертних оцінок та способів їх фахового використання у різних сферах
соціальної практики.
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.
Анотація навчальної дисципліни: дисципліна Моральна епістемологія належить до
переліку дисциплін вибору та викладається у ІІІ семестрі магістратури.
Даний курс 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

розглядам класичних проблем епістемології та етики, їх між- і інтер- дисциплінарність
уможливлюється в т.ч. нормативним характером обох філософських галузей.
Завдання (навчальні цілі) – надати студентам понятійну базу з моральної епістемології,
методологічні засади (принципи і методи) та головні концепції і ідеї.
Структура курсу: у курсі передбачено 1 змістовна частина. Заняття проводяться у
вигляді лекцій, семінарів. Завершується дисципліна екзаменом.
Результати навчання:
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Результат навчання
Методи
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.
викладання Методи оцінювання
автономність та відповідальність)
і навчання
ККод Результат навчання
Знати:
1.1 предмет, методи, теоретичні Лекція,
Усна доповідь, конспект
першоджерел, пояснення
основи моральної епістемології, семінар,
перспективи даної галузі в самостійна до конспекту першоджерел,
робота
філософське есе
сучасній філософії
(самостійне дослідження),
презентація самостійного
дослідження,
екзаменаційна робота
1.2 основну
Усна доповідь, конспект
проблематику
та Лекція,
першоджерел, пояснення
методологічні засади (принципи семінар,
і
методи)
моральної самостійна до конспекту першоджерел,
філософське
есе
епістемології, та критично їх робота
(самостійне дослідження),
осмислювати
презентація самостійного
дослідження,
екзаменаційна робота
1.3 принципи філософських
Лекція,
Усна доповідь, конспект
семінар,
першоджерел, пояснення
розбудов з межах моральної
самостійна
до конспекту першоджерел,
епістемології
робота
філософське
есе
(самостійне дослідження),
презентація самостійного
дослідження,
екзаменаційна робота
1.4 головні концепції та ідеї, а також Лекція,
Усна доповідь, конспект
семінар,
першоджерел, пояснення
представників моральної
самостійна
до конспекту першоджерел,
епістемології
робота
філософське
есе
(самостійне дослідження),
презентація самостійного
дослідження,
екзаменаційна робота
1.5 новітні типології сучасних Лекція,
Усна доповідь, конспект
семінар,
першоджерел, пояснення
досліджень
з
моральної
самостійна до конспекту першоджерел,
епістемології
робота
філософське
есе

Відсоток у
підсумковій
оцінці
з
дисципліни
5

5

5

6

5

1.6

2.1

особливості
досліджень
епістемології

з

(самостійне дослідження),
презентація самостійного
дослідження,
екзаменаційна робота
Лекція,
Усна доповідь, конспект 14
сучасних
першоджерел, пояснення
моральної семінар,
самостійна до конспекту першоджерел,
робота
філософське
есе
(самостійне дослідження),
презентація самостійного
дослідження,
екзаменаційна робота

Вміти:
демонструвати
знання Лекція,
семінар,
спеціалізованої літератури
самостійна
робота

2.2

пояснювати
умови Лекція,
формування та поширення семінар,
самостійна
моральної епістемології
робота

2.3

пояснювати
варіативність Лекція,
сучасних
досліджень
з семінар,
самостійна
моральної епістемології
робота

2.4

здійснювати
дослідження
позицій провідних сучасних
філософів, віднаходити в них
тенденції
до
моральної
епістемології

2.5

здійснювати
порівняльні Лекція,
дослідження трьох та більше семінар,
самостійна
авторів
робота

Лекція,
семінар,
самостійна
робота

Усна доповідь, конспект
першоджерел, пояснення
до конспекту першоджерел,
філософське
есе
(самостійне дослідження),
презентація самостійного
дослідження,
екзаменаційна робота
Усна доповідь, конспект
першоджерел, пояснення
до конспекту першоджерел,
філософське
есе
(самостійне дослідження),
презентація самостійного
дослідження,
екзаменаційна робота
Усна доповідь, конспект
першоджерел, пояснення
до конспекту першоджерел,
філософське
есе
(самостійне дослідження),
презентація самостійного
дослідження,
екзаменаційна робота
Усна доповідь, конспект
першоджерел, пояснення
до конспекту першоджерел,
філософське
есе
(самостійне дослідження),
презентація самостійного
дослідження,
екзаменаційна робота
Усна доповідь, конспект
першоджерел, пояснення
до конспекту першоджерел,
філософське
есе
(самостійне дослідження),
презентація самостійного
дослідження,

5

10

10

5

5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

здійснювати експертну оцінку Лекція,
семінар,
текстів та літератури
самостійна
робота

комунікація:
демонструвати
здатність
до
вільної
комунікації
мовою
навчання, приймати участь у
фахових дискусіях в процесі
аудиторної роботи;

Лекція,
семінар,
самостійна
робота

екзаменаційна робота
Усна доповідь, конспект 5
першоджерел, пояснення
до конспекту першоджерел,
філософське
есе
(самостійне дослідження),
презентація самостійного
дослідження,
екзаменаційна робота

Усна доповідь, конспект 3
першоджерел, пояснення
до конспекту першоджерел,
філософське
есе
(самостійне дослідження),
презентація самостійного
дослідження,
екзаменаційна робота
використовувати
знання Лекція,
Усна доповідь, конспект 3
іноземних мов для аналізу семінар,
першоджерел, пояснення
інформаційних
інтернет- самостійна до конспекту першоджерел,
ресурсів,
читання
новітньої робота
філософське
есе
літератури в підготовці до
(самостійне дослідження),
семінарських
занять
та
презентація самостійного
написання самостійних робіт;
дослідження,
екзаменаційна робота
вести
полеміку
стосовно Лекція,
Усна доповідь, конспект 3
наріжних питань практичної семінар,
першоджерел, пояснення
філософії, філософії дії та самостійна до конспекту першоджерел,
активності в контексті моральної робота
філософське
есе
епістемології,
в
умовах
(самостійне дослідження),
аудиторної та поза аудиторної
презентація самостійного
роботи на основі володіння
дослідження,
категоріально-поняттєвим
екзаменаційна робота
апаратом даних дисциплін
автономність
та
відповідальність:
самостійно шукати та критично Лекція,
Усна доповідь, конспект 2
опрацьовувати
літературу, семінар,
першоджерел, пояснення
вільно
володіти
методами самостійна до конспекту першоджерел,
обробки, аналізу та синтезу робота
філософське
есе
наукової інформації
(самостійне дослідження),
презентація самостійного
дослідження,
екзаменаційна робота
виконувати комплексні завдання Лекція,
Усна доповідь, конспект 5
та
професійні
обов’язки семінар,
першоджерел, пояснення
дослідника в галузі практичної самостійна до конспекту першоджерел,
та теоретичної філософії
робота
філософське
есе
(самостійне дослідження),
презентація самостійного
дослідження,

4.3

брати участь у роботі фахових
аналітичних групах, вирішуючи
типові і нестандартні задачі із
всією повнотою відповідальності

Лекція,
семінар,
самостійна
робота

екзаменаційна робота
Усна доповідь, конспект 4
першоджерел, пояснення
до конспекту першоджерел,
філософське
есе
(самостійне дослідження),
презентація самостійного
дослідження,
екзаменаційна робота

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)
Результати навчання дисципліни
1
1
2
4
4
Програмні результати навчання
.1
.2
.1
.1
.2
+
+
+
Форми оцінювання студентів
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 40% від загальної оцінки
та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6);
(комунікація3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60%
загальної оцінки.
Критерії оцінювання:
Усна відповідь:
3 бали – 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.
2 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.
1 бал – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань,
не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності.
0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у
відповіді.
Доповнення / дискусія:
1 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення
теми,
Конспект першоджерел:
2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними
власними зауваженнями та поясненнями.
1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень.
Самостійна робота, підсумкова письмова робота:
6 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 проведеного
дослідження / письмової роботи.
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 проведеного дослідження / письмової роботи. Допускаються несуттєві
неточності.
4 балів – у цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань,
самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну
літературу, робота містить суттєві неточності.
3-0 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.
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, достовірність, незаангажованість проведеного
дослідження / 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 та достовірність проведеного дослідження / письмової роботи.
Допускаються несуттєві неточності.
10-6 балів – у 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.
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння
матеріалу з усіх двох частин і виконання самосійних робіт.
Оцінювання за формами контролю (дивись Додаток1 або 2):
b – це кількість балів за виконаний вид роботи; n – це кількість разів для виконання
(значення b та n залежать від конкретного розподілу годин кредитів на даний курс); ∑ це сума балів за вид роботи.
Види робіт
Семестрова кількість балів
Min b –36 (балів) Max b – 60
(балів)
b
×n
∑
b
×n
∑
Лекція
Експрес-опитування
1
16
16
1
16
16
Семінар
Усна відповідь
1
8
8
3
8
24
Доповнення
1
8
8
1
8
8
Конспекти
Перелік текстів:
2
1
2
2
3
6
першоджерел

1. Квайн В.
«Онтологічна
відносність».
2. Брендом Р. «Межі сенсу»
3.
Патнем Г.
«Етика
без
онтології».

Самостійна
індивідуальна
робота

Написати есе на тему:
2
Сучасна
моральна
епістемологія. (За працями на
вибір):
1)
Зімерман
А. «Моральна
епістемологія»
2)
Денсі
Дж.
«Моральні
підстави»
3).
Джойс
Р.
«Еволюція
моральності»

Екзамен

24

1

2

2

3

6

1

24

40

1

40

Підсумкове оцінювання у формі екзамену: підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум
100 балів), яка визначається як сума балів за систематичну роботу впродовж семестру. Таким чином,
підсумкова оцінка складається із суми семестрової кількості балів та підсумкової контрольної
роботи (екзамену).
Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

90-100
75-89
60-74
60-100
0-59

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
14
15

Назва лекції

Моральна епістемологія – нова філософська
дисципліна останніх десятиріч.
Нормативний характер моральної епістемології
Моральна
епістемологія,
«Етика
без
принципів», епістемологія чеснот і цінностей
Етика без принципів Дж. Дансі
Проблема сприйняття в етиці та епістемології
Прагматизм і неопрагматизм
Моральна епістемологія А. Зімермана.
Проблема знання в епістемології і етиці
Моральна експертиза

Кількість годин
Лекції

Семінари

Самостійна
робота

4

2

6

2

2

8

2

2

8

4
2
4
2
4
2

2

8
8
8
8
8
8
6

2

2

Конспекти першоджерел
Індивідуальна самостійна робота:

6

Підсумкова контрольна робота
ВСЬОГО

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

26

12

82
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