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Мета навчальної дисципліни 
Мета навчальної дисципліни «Методика організації філософських 

дискусій» сформувати у студентів систему знань, умінь і навичок 
філософського дискурсу  процесів і явищ незалежно від того, в якій галузі 
вони будуть працювати – в сфері гуманітарних наук, політико-
адміністративних чи виробництва. Ґрунтовне пізнання ідей наукової 
аргументації, навчання студентів основним філософським методам 
аналітичних підходів до наукових дискусій. Знання методологічної та 
філософської теорії наукових дискусій допоможе молодим  ученим легко 
включатися у професійну діяльність, втілювати наукові знання у практичну 
площину, сприятиме розвитку раціонального творчого мислення. 

Основна мета курсу «Методика організації філософських дискусій» - 
розвинути у студентів-магістрантів,  саму здатність наукового мислення, 
ввести їх у світ головних принципів і операцій філософського дискурсу, 
озброїти їх  теоретичними знаннями про форми наукового мислення. 

Завдання курсу: глибоке оволодіння студентами методикою 
філософського дискурсу, які допомагають в процесі наукового дослідження, 
усувати все науково-неясне, суперечливе та бездоказове. Навчитися 
ефективно використовувати  наукові закони і операції на практиці, в процесі 
міркування, прийняття рішень, спілкування, суперечок, вирішення 
конфліктів. 

Зміст дисципліни реалізується у трьох блоках – теоретичному, 
практичному та блоці самостійної роботи. Теоретичний блок складається з 
семи органічно пов’язаних тем. Практичний блок та розділ самостійної 
роботи включають теми, передбачені для вивчення на семінарських заняттях, 
підготовку рефератів  та їх захист, виконання письмових контрольних робіт, 
індивідуальну роботу студентів над першоджерелами та іншою літературою. 
Крім того, надається список рекомендованої літератури, вивчення якої 
допоможе розширити та поглибити знання студентів з курсу «Методика 
організації філософських дискусій». 

 
Обсяг дисципліни 

 
 Денна форма Заочна форма 

Кількість кредитів ECTS 3 3 
Кількість годин: 90 90 
- лекції 14 8 
- практичні / семінарські 10 6 
- лабораторні   
- індивідуальні завдання   
- самостійна робота студента 66 76 

 
Статус навчальної дисципліни:  вибіркова 
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Передумови для вивчення дисципліни полягають у необхідності 
попереднього опанування такими навчальними курсами як філософія, 
соціологія, політологія, всесвітня історія. 

 
Очікувані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
Знати: 
— суть і особливості розвитку філософського дискурсу в сучасних 

умовах; 
— методологію, методи ведення філософських дискусій і їх ідейно-

філософське забезпечення; 
— історію формування і розвитку методології філософських дискусій; 
— роль філософського дискурсу у розвитку знань про природу і 

суспільство; 
— соціально-психологічні аспекти дискусії; 
— ефективність філософського дискурсу в науковій діяльності; 
— філософський дискурс та його зміст; 
— основні принципи філософського дискурсу; 
— філософсько-дискусійні прийоми формування наукових понять; 
— структуру та класифікацію методики філософських дискусій; 
— зміст та загальну характеристику методів філософського дискурсу; 
— сутність філософської аргументації; 
— основні закономірності філософського дискурсу; 
— особливості використання методики філософського дискурсу в різних 

професіях. 
Вміти: 
— орієнтуватись у методах ведення філософської дискусії; 
— давати філософське тлумачення особливостей формування та 

розвитку методики філософського дискурсу; 
— проводити філософський аналіз  дискусій; 
— працювати з літературними джерелами, відбирати та аналізувати 

наукову інформацію;  
— робити певні філософські висновки та рекомендації стосовно 

доцільності філософського дискурсу; 
— приймати практичні рішення щодо оптимального застосування 

набутих знань з філософського дискурсу при виконанні своїх професійних 
обов’язків. 

— розкривати зміст основних форм дискусійного мислення; 
— використовувати наукові принципи і закони для аналізу методики 

філософських дискусій; 
 

Критерії оцінювання результатів навчання 
В основу оцінки знань студента з курсу «Методика організації 

філософських дискусій» покладені такі якісні характеристики: 
•  широта й глибина знань в обсязі навчальної програми; 
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• творче опанування теоретичного змісту курсу; 
• обґрунтованість     і     аргументованість    відповідей,     точність 

визначень; 
•  самостійність і конструктивізм мислення.  
 

Рівень знань студентів під час заліку оцінюється на:  
«Зараховано» 
“А,90-100 балів” виставляється за умов, які задовольняють зазначені 

вимоги. Студент повинен правильно відповісти на три теоретичні запитання. 
За своєю формою відмінна відповідь повинна бути повною та логічною, 
матеріал викладатися чітко. 

”В, 83-89; С,75-82 балів” виставляється за умови, коли студент дає повні 
правильні відповіді на три питання, при цьому допускає неповне висвітлення 
одного з питань, або при дачі правильних, але недостатньо повних відповідей 
на три питання. 

„Д, 68-74; Е, 60-67 балів” виставляється за умови, коли студент дає 
відповідь на два питання, або недостатньо висвітлює три теоретичні питання 
та допускає помилки. 

«Не зараховано» 
„FX, 35-59, F, 1-34 балів” виставляється в тих випадках, коли відповідь не 

задовольняє оціночних критеріїв або за рівнем повноти виявляється нижче 
вимог прийнятого мінімуму знань. 

Студентам методика організації філософських дискусій допоможе 
упорядкувати в своєму науковому дослідженні головне та другорядне, 
систематизувати отримані знання, оволодіти різноманітною інформацією, з 
котрою вони зустрічаються в процесі навчання і на практиці. Крім цього, 
знання методики ведення філософського дискурсу додає впевненості у 
власних судженнях.  

Шкала оцінювання 
Сума 

балів за всі 
види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка за 
шкалою 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 
роботи (проекту), практики 

для заліку 

90 – 100 A відмінно    
 

зараховано 
83 – 89 B 

добре  
75 – 82 C 
68 – 74 D 

задовільно  
60 – 67 E 

35 – 59 Fx 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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Засоби діагностики результатів навчання 
Засобами оцінювання результатів навчання з «Методика організації 

філософських дискусій» є: 
- аналітичні звіти, реферати, есе; 
- студентські презентації та виступи на наукових заходах. 
 

Програма та структура навчальної дисципліни 
Змістовний модуль 1. 
   Тема 1.  Методика філософських дискусій: її предмет та методи. 
Предмет методики організації філософських дискусій його дослідження, 

органічна єдність поняття методу та стилю сучасного наукового дискурсу, 
складність всіх форм науково-філософських дискусій. Наповненість поняття 
філософських методів в дискусії. Ключові методи ведення філософських 
дискусій, їх пізнання, використання на практиці та науково-філософській 
діяльності. Дискусійний стиль мислення, його головні ознаки.  

Методологія організації філософських дискусій. Філософський дискурс як 
система  методів впливу на оточуючих. Дискусія, методологія  та філософія.  
Дискусійно-методологічна функція філософії: сутність, механізм і фактори 
реалізації.  

Філософське знання як регулятивні фактори людської  пізнавальної 
діяльності та обміну інформацією.   

 Тема 2. Філософське тлумачення становлення та розвитку дискусії. 
Філософія починається з спілкування та обміну інформацією. Інформацію  

мислителі тлумачать як матеріал для аналітичного  осмислення того, що 
необхідно людині.   Тому дискусія зародилася і розвивалася в лоні філософії, 
а її становлення та розвиток пов’язані з геніальними мислителями і 
науковцями. Під дискусією філософи розуміли (і розуміють) передусім 
важливість різного роду інформації у гуманітарній, соціальній, 
адміністративній, освітній, науковій та технічній галузях. 

Філософсько-дискусійна суть пізнання, знання та дослідження. Етапи 
становлення та розвитку філософських дискусій. Поняття, цілі і 
функціональність філософського дискурсу. Структурні елементи  
філософського дискурсу, їх  характеристика. Закономірності розвитку 
філософського дискурсу.  

Тема 3 . Методика філософського дискурсу як систему знань та сфери 
її впливу.  

Філософська дискусія є однією з найпростіших і разом з тим досить 
складною формою людського спілкування. Адже спілкування як обмін 
філософськими поняттями несе в собі інформацію про предмет або множину 
предметів, вказує на їх істотні ознаки, властивості , зв’язки, відношення 
тощо. 

Філософський дискурс як планетарне явище. Вплив філософського 
дискурсу на суспільство та навколишній світ. Проникнення філософсько-
дискусійних методів в людське життя, в глибинні основи людської природи і 
суспільного обміну інформацією. Універсальність, багатогранність  і глибина 
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впливу філософського дискурсу на сучасну людину. Органічна єдність 
методів філософського дискурсу, людських знань та культури і їх 
взаємозбагачення. 

Тема 4. Основи методології філософського дискурсу. 
Дискусійна методологія як філософське вчення про методи пізнання і 

перетворення дійсності за допомогою мови. Поняття методології та методики 
наукових  дискусій. Розвиток методології філософського дискурсу  як однієї 
із сторін розвитку науки.   

Теоретичне дослідження  філософського дискурсу як вищий рівень 
мовного аналізу. Методологія теоретичних досліджень філософських 
дискусій. Основи методології філософського дискурсу емпіричного рівня. 
Методологія  мовного експерименту та її застосування в філософському 
дискурсі. Моделювання, ідеалізація, абстракція, узагальнення, уявний 
експеримент та їх використання у філософському дискурсі. Сходження від 
абстрактного до конкретного як одна із форм філософських дискусій. 

 
Змістовний модуль 2.  
Тема 5. Конституювання методології організації філософських 

дискусій як навчальної дисципліни. 
Роль філософського дискурсу в Античному суспільстві. Раціональна 

націленість філософів-учителів на мовно-логічні конструкції дійсності. 
Філософсько-теоретичний опис ідеальної філософської дискусії. Філософське 
оформлення правильної методики ведення філософської дискусії. 
Методологія філософського дискурсу та  математична логіка.  Філософські 
методи ведення дискусій як  об’єкт для  наукового дослідження. Філософська 
критика фальсифікованого дискурсу в людському спілкуванні. Роль 
філософських дискусій  в соціальній інженерії життя і розвитку людини і 
суспільства.   

 
Тема 6. Історико-філософський розвиток методології організації 

філософських дискусій. 
Поява методичних рекомендацій ведення філософських дискусій в Давній 

Індії. Розвиток філософського дискурсу в школах Давнього Китаю. 
Філософський дискурс в античному суспільстві як ідейне джерело для 
мислителів і побудови ними  «правильного» людського світогляду. 
Методологія організації філософських дискусій в Середньовічному 
християнському світі. Гуманізація філософського дискурсу в працях 
мислителів Ренесансу та Реформації. Науково-філософський дискурс та ідеї 
мислителів Нового часу. Полеміка матеріалістів та ідеалістів в філософських 
дискусіях Новітнього часу.  Впорядкування і систематизація методологій 
організації філософських дискусій в ХХІ ст.. 

Тема 7. Динаміка розвитку методики організації філософських 
дискусій. 

Філософська суть експериментів та знань про методи організації 
філософських дискусій. Вироблення наукових законів і понять в методиці 
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організації філософських дискусій. Динаміка зв’язків наукових 
експериментів з методикою філософських дискусій. Філософія прагматизму 
та її зв'язок з людською мовою та філософським дискурсом. Роль 
спостереження в організації філософських дискусій. Практична користь від 
філософської дискусії. Філософський аналіз і характеристика динаміки 
використання методів організації філософських дискусій. 

 
ПЛАНИ  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 
 
Тема 1. Філософська дискусія її предмет та методи.  
1. Предмет філософського дискурсу та методологія його дослідження. 
2. Філософське знання як регулятивний фактор людського спілкування.   
3. Етапи становлення та розвитку науки про методи філософського 

дискурсу.  
4. Філософсько-дискусійна суть пізнання, знання та дослідження.  
 
Тема 2. Філософське тлумачення становлення та розвитку методики 

філософських дискусій. 
1. Важливість філософського дискурсу у гуманітарній, соціальній, 

освітній та  науково-технічній галузях. 
2. Поняття, цілі і функціональність філософських дискусій. 
3. Структурні елементи  філософського дискурсу, їх  характеристика. 
4. Закономірності розвитку методики філософського дискурсу 
 
Тема 3. Методика філософського дискурсу як систему знань та сфери її 

впливу.  
1. Філософська дискусія як  форма людського спілкування. 
2. Спілкування як обмін філософськими поняттями  
3. Філософський дискурс як планетарне явище. 
4. Органічна єдність методів філософського дискурсу, людських знань 

та культури і їх взаємозбагачення. 
 
Тема 4.  Основи методології філософського дискурсу. 
1. Дискусійна методологія як філософське вчення про методи пізнання і 

перетворення дійсності за допомогою мови.  
2. Поняття методології та методики наукових  дискусій. 
3.  Розвиток методології філософського дискурсу  як однієї із сторін 

розвитку науки.   
4. Теоретичне дослідження  філософського дискурсу як вищий рівень 

мовного аналізу.  
 
Тема 5 Історико-філософський розвиток методології організації 

філософських дискусій. 
1. Поява методичних рекомендацій ведення філософських дискусій в 

Давній Індії.  
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2. Розвиток філософського дискурсу в школах Давнього Китаю.  
3. Філософський дискурс в античному суспільстві. 
4.  Методологія організації філософських дискусій в Середньовічному 

християнському світі.  
5. Гуманізація філософського дискурсу в працях мислителів Ренесансу 

та Реформації.  
 
Індивідуальні завдання 

САМОСТІЙНА  РОБОТА 
Об’єктивні, всезагальні «наукові закони», що існують завдяки мовно-

філософському обміні людей у дійсності безпосередньо пов’язані з 
суб’єктивністю та унікальністю людини, з її інтелектуальним проявом. 
Знання постійно примушує працювати особисті потенції людини, силу 
інтелекту та духовну наснагу. Філософський потенціал людини залежить від 
того чи вдається їй неупереджено, без заздалегідь відомих, в більшості 
випадкових, постулатів самостійно здійснювати науковий пошук, вільно 
осмислювати філософсько-світоглядні та наукові питання. Навчальною 
програмою передбачається, що значну частину матеріалу дисципліни 
студенти-магістранти мають оволодіти самостійно, силою власних 
інтелектуальних зусиль. 

Мета цих методичних матеріалів і полягає в тому, аби спрямувати працю 
магістрантів, пробудити у них бажання самостійного осмислення 
найважливіших філософських питань. Мислення, аби здійснювати потрібний 
філософсько-дискусійний пошук, повинно бути методично підготовлене. 
Найбільш ефективним засобом для цього є набір відповідних філософських 
методик ведення дискурсу.. Відповідь на кожні вправу, тему чи запитання 
формується на основі вивчення відповідних розділів підручника чи 
посібника, першоджерел. 

Формою контролю за якістю самостійного накопичення знань з методики 
організації філософських дискусій  можуть бути реферативні праці, курсові 
роботи, участь студентів у роботі на семінарських заняттях. Перелічені 
форми вияву ефективності самостійної роботи студентів не лише 
поглиблюють знання з філософії та методики організації дискусії,  а й 
стимулюють їх потяг до потрібних знань, виробляючи навички філософсько-
наукового дискурсу та в цілому сприяють підвищенню загального рівня 
інтелектуальної, а отже й професійної підготовки магістрантів. 

 
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Предмет філософського дискурсу та методологія його дослідження. 
2. Філософське знання як регулятивний фактор людського спілкування.   
3. Етапи становлення та розвитку науки про методи філософського 

дискурсу.  
4. Філософсько-дискусійна суть пізнання, знання та дослідження.  
5. Важливість філософського дискурсу у гуманітарній, соціальній, 

освітній та  науково-технічній галузях. 
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6. Поняття, цілі і функціональність філософських дискусій. 
7. Структурні елементи  філософського дискурсу, їх  характеристика. 
8. Закономірності розвитку методики філософського дискурсу 
9. Філософська дискусія як  форма людського спілкування. 
10. Спілкування як обмін філософськими поняттями  
11. Філософський дискурс як планетарне явище. 
12. Органічна єдність методів філософського дискурсу, людських знань 

та культури і їх взаємозбагачення. 
13. Дискусійна методологія як філософське вчення про методи пізнання і 

перетворення дійсності за допомогою мови.  
14. Поняття методології та методики наукових  дискусій. 
15. Розвиток методології філософського дискурсу  як однієї із сторін 

розвитку науки.   
16. Теоретичне дослідження  філософського дискурсу як вищий рівень 

мовного аналізу.  
17. Поява методичних рекомендацій ведення філософських дискусій в 

Давній Індії.  
18. Розвиток філософського дискурсу в школах Давнього Китаю.  
19. Філософський дискурс в античному суспільстві. 
20. Методологія організації філософських дискусій в Середньовічному 

християнському світі.  
21. Гуманізація філософського дискурсу в працях мислителів Ренесансу 

та Реформації.  
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