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ВСТУП
1.Мета дисципліни – надання 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.
2.Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
До початку вивчення цього курсу студенти мають знати: проблематику епістемології
(теорії пізнання), філософії науки.
Вміти збирати та інтерпретувати інформацію в тому числі й наукову, обробляти
основну літературу щодо підготовки до семінарських занять.
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.
3.Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Соціальна і моральна
епістемологія» належить до переліку дисциплін вільного вибору студента та
викладається у 3 семестрі 2 курсу магістратури обсягом 3 кредити ЕСТS, зокрема:
лекції – 26 год., семінарські заняття – 12 год. Завершується дисципліна екзаменом.
Спецкурс присвячений ознайомленню з найновітнішими напрямами в епістемології, до
яких відноситься соціальна і моральна епістемологія. Проблематика і теоретичні
узагальнення в галузі соціальної епістемології почали формуватися лише декілька
десятиріч 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 спеціальнонаукових концепцій. У межах спецкурсу проаналізовані різні існуючі підходи до
розуміння соціальної епістемології, серед яких вирізнено два основних: перший –
соціальна епістемологія зберігає настанови класичної епістемології (Е.Голдман),
другий - соціальна епістемологія має бути радикальним відходом від класичної і є
некласичною епістемологією (Д.Блур). Обидва підходи представлені до аналізу,
розкриті особливості концептуально-теоретичних і методологічних проектів в їх
межах. Особливий акцент зроблений на обґрунтуванні соціальної епістемології як
проекту некласичної епістемології.

4.Завдання (навчальні цілі): забезпечити формування засадничих 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. Підсилити навички самостійного
опрацювання сучасних філософських текстів, в тому числі й праць англійською мовою.
5. Результати навчання:
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація Методи
Методи
4. автономність та відповідальність) викладання
і
оцінювання
навчання
К
Результат навчання
Код
Знати:
Актуальні
1
питання
сучасної Лекції,
семінари, Усні доповіді,
1.1 епістемології, орієнтуватися в самостійна робота екзаменаційн
а робота
аргументації чи концептуальних
схемах на користь їх розв’язання.
1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

Відсоток у
підсумковій
оцінці
з
дисципліни

10

Впливові
1
концепції і стратегії, в
Семінари,
межах
яких
формується самостійна робота
проблематика
соціальної
епістемології.

Усні доповіді,
дискусії, есе,
колоквіум,
екзамен

10

Зв’язки
1
соціальної епістемології з Лекції, семінари
когнітивними
та
соціальногуманітарними
науками,
які
вивчають пізнавальний процес з
міждисциплінарних позицій.

Усні доповіді,
екзаменаційн
а робота

10

Особливості
1
класичного
і
Самостійна
некласичного
підходів
в робота,
лекції,
епістемології в цілому і зокрема семінари
соціальної епістемології.

Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
екзаменаційн
а робота

10

Усні доповіді,
дискусії, есе,
екзаменаційн
а робота

10

Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
есе.
Усні доповіді,
есе,
презентація

10

Вміти:
Виявляти
2
особливості основних
Семінари,
концептуально-теоретичних
самостійна робота
підходів соціальної епістемології
та аналізувати їх аргументативні
можливості.
Вміння
2
виявляти проблеми і
Семінари,
формулювати власні позиції й самостійна робота
аргументи у тематичному полі
соціальної епістемології.
Залучати
2
і використовувати в
Семінари,
епістемологічному
дискурсі самостійна робота
знання, ідеї, способи мислення з

10

інших царин окрім філософії.
2.4

3.1

3.2

4.1

4.2

Працювати
1
з
сучасними
Семінари,
джерелами,
аналізувати
та самостійна робота
узагальнювати їхній зміст за
науковими критеріями.
Комунікація:
Використовувати
3
знання
Семінари,
іноземних мов для аналізу самостійна робота
інформаційних інтернет-ресурсів,
читання новітньої літератури в
підготовці до семінарських занять
та написання самостійних робіт.
Презентувати
3
результати
Семінари,
здійсненої самостійної роботи у самостійна робота
вигляді доповідей, повідомлень,
презентацій, есе.
Автономність
та
відповідальність:
4 Вміння самостійно ставити
Самостійна
перед
собою
завдання
і робота
працювати над ними автономно.
Готовність
4
до співробітництва з
Семінари,
колегами задля ефективного самостійна робота
розв’язання поставлених завдань,
допомога
і
підтримка
в
інтелектуальних зусиллях.

самостійного
дослідження,
Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження

10

Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
есе.

5

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,

5

Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження
Дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

5

5

6. Структура курсу: в структурі спещкурсу передбачено 2 змістових частини. Заняття
проводяться у вигляді лекцій, семінарів, колоквіуму. Завершується дисципліна іспитом.
Перша частина курсу присвячена розгляду соціальної епістемології. Розпочинається
постановкою проблеми соціальності знання і розглядом варіантів її обґрунтування.
Представлені позиції класичного і некласичного підходів до епістемології.
Охарактеризовані ґенеза, джерела і концептуальні засади соціальної епістемології.
Проаналізований внесок Р.Мертона в соціологію науки. Як класичний представлений
проект соціальної епістемології Елвіна Голдмана. Проект сильної програми Девіда
Блура і проект Барі Барнса репрезентують некласичний підхід.
Соціальна
епістемологія університету і політика знання Стівена Фуллера належать до проміжної
позиції. Соціальний конструктивізм розглянутий як методологічна засада соціальної
епістемології (Бергер, Лукман, Латур, Вулгар). Основні положення та аргументація
акторно-мережевої теорії (Латур). Обгрунтовано міждисциплінарний підхід:
етнографічний
метод,
етнометодологія,
дискурс-аналіз,
case
study
(Хесс). Завершується перша частина порівняльним аналізом проектів соціальної
епістемології.
Друга частина курсу присвячена розгляду моральної епістемології.
7.Схема формування оцінки:
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.
Критерії оцінювання:
1. Усна відповідь:
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 чи знання в
основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову
літературу, допущені неточності;
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини
знань, аргументації в поясненнях, не спирається на необхідну навчальну
літературу, має у відповіді суттєві неточності.
2. Доповнення / дискусія:
2 бали – доповнення змістовне, конструктивно доповнює обговорення теми;
1 бал – доповнення містить інформацію, яка не розширює дискусію.
3. Самостійна робота та її презентація:
10-9 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 (письмової роботи);
8-7 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;
6-5 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;
4-0 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.
6. 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, сформовані
протягом вивчення дисципліни навички і вміння;
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 знань. 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.
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння
матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт.
Оцінювання за формами контролю :
(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

Лекція

Експрес-опитування

Семінар

Усна відповідь1

Min b – 36 балів

Max b – 60 балів

b

×n

∑

b

×n

∑

3

5

15

5

4

20

Доповнення,
дискусіях

участь

у 1

5

5

2

5

10

Колоквіум

Проекти
епістемології

некласичної 5

1

5

10

1

10

Самостійна
індивідуальна
робота

Створення таблиці
ключових понять проектів
соціальної епістемології
двох вибраних авторів і їх
порівняння.

6

1

6

10

1

10

6
Складання бібліографії
обраного автора і написання
анотацій до опрацьованих
текстів (один автор з
переліку): Д.Блур, Е.Голдман,
С.Фулер, Р.Мертон, Б.Латур,
С.Вулгар, К.Кнор-Цетина,
Дж.Хесс.

1

6

10

1

10

1

24

40

1

40

Екзамен

24

у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі
питання відпрацьовуються у письмовій формі. Загальна кількість балів за аудиторну
роботу складає 30% від семестрової кількості балів.
1

Підсумкове оцінювання у формі екзамену: екзаменаційне оцінювання відбувається у
письмовій формі. Білет складається з 2 питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів.
Що в загальному підсумку дає 40 балів.

При розрахунку отримуємо:
Семестрова кількість
балів
Мінімум
36
24
Максимум
60

екзамен

Підсумкова
оцінка
60
100

40

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 балів. Для
допуску до екзамену студент має здати всі самостійні роботи та конспекти. Екзаменаційна
оцінка не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс.
Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно з можливістю повторного складання
/ Fail
Незадовільно
з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни / Fail
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

90-100
75-89
60-74
35-59
0-34
60-100
0-59

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Кількість годин
СамостійЛекції
Семінари
на робота
Частина 1. Соціальна епістемологія
Класична і некласична
1
1

Назва лекції

Тема 1.
епістемологія.
Тема 2. Знання як епістемологічна
проблема. Поняття соціальності знання.

Тема 3. Ґенеза, джерела і концептуальні
засади соціальної епістемології.
Тема 4. Соціологія науки Р.Мертона.
Тема 5. Соціальна епістемологія Елвіна
Голдмана.
Тема 6. Проект сильної програми Девіда
Блура.
Тема 7. Стівен Фуллер: від політики науки
до політики знання.
Тема 8.
Б.Латур і С.Вулгар: наукова
лабораторія
як
творча
майстерня.
Соціальний конструктивізм.
Тема 9. Порівняльний аналіз проектів
соціальної епістемології.
Індивідуальна самостійна робота:
порівняльна таблиця понять
Індивідуальна самостійна робота:
бібліографія, анотації
ВСЬОГО

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій
– 26 год. / 13 год.
Семінари
– 12 год. / 6 год.
Самостійна робота - 82 год./ 41 год.

1

-

1

1

-

2

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

2
10
20

13

6

41
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