
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 
2. Назва: Філософія відеоігор 
3. Тип: вибірковий; 
4. Рівень вищої освіти: ІІ (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: ІІ; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мельничук Максим 
Святославович, кандидат філософських наук, доцент 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• представитиосновнітеоретичнідослідженнягри;  
• виокремлювати концепціївіртуальноїреальності; 
• аналізуватиісторіювиникненнявідеоігор та їхвплив на соціокультурнийпростір; 
• володіти знаннями про основніжанригри та сутнісні характеристики сучасного геймплею; 
• виокремлюватизасади та принципифункціонуваннявідеогри; 
• вмітианалізувативідеогру як соціокультурний феномен на основібазовихположеньсоціально-

філософських та культурологічнихконцепцій; 
• розглядатикомп′ютерніігри як новімедіа, осмислюватиїх як текст та аналізуватиїхмову; 
• аналізуватиосновніаспектипроектування та розробкигри; 
• розглядатиосновніаспектиігровоїіндустрії, їїпоточні та новітенденції. 

10. Форми організації занять: лекційні заняття, семінарські заняття, самостійна робота, 
контрольні заходи. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: історія української та 
зарубіжної культури, культурологія. 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
12. Зміст курсу:Тема 1. Феномен гри в сучаснійкультурі. Тема 2. Віртуальнареальність та 

їїсмисли. Тема 3. Історіявиникненнявідеоігор. Тема 4. Жанрикомп’ютернихвідеоігор. Тема 5. 
Конструюванняідентичності в комп’ютернійгрі. Тема 6. Кіберпростір та кіберчас 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Дери М. Скорость убегания - киберкультура на рубеже веков /М.: Ультра, Культура, АСТ 
Москва; Екатеринбург: "У-Фактория", 2008. — 480 c. 

2. Історія світової культури: Навч. посібник / кер. авт. Колективу Л.Т. Левчук. – 4-те вид., стереотип. – 
К.: Либідь, 2003. – 368с. 

3. Культурологія: теорія та історія культури. Навч. посіб. / За ред. І. І. Тюрменко, О. Д. Горбула. – К., 
2004.– 367с. 

4. Кузнецов М.М. Виртуальная реальность: взгляд с точки зрения философа // Виртуальная 
реальность: Философские и психологические аспекты. – М., 1997 

5. Хейзинга Й. Homoludens. Статьи по истории культуры. М.: Прогресс-Традиция, 1997. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
14год. лекцій, 16год. лабораторних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 
ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 
використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці І семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування 

 
16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри філософії Наконечна О.П.                               доктор філософських наук, професор 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIPTION OF ACADEMIC SUBJECT AREA 

«PHILOSOPHY OF VIDEOGAMES» 
1. Code: 
2. Name: Philosophy of Videogames 
3. Type: Selective 
4. The level of higher education: II 
5. Academic year with the proposed discipline: 2 
6. Semester with the studied discipline: II 
7. The number of established ECTS credits: 3 
8. The lecturer’s name, initials, academic degree, position: Melnichuk Maxim Sviatislavovich, Candidate of 
Philosophical Sciences, associate professor. 
9. Learning outcomes. After studying of discipline the student should be able to: 
• present basic theoretical studies of the game; 
• determine the concepts of virtual reality; 
• analyze the history of video games’emergency and their impact on the socio-cultural space; 
• to have knowledge of the main genres of the game and the essential characteristics of modern gameplay; 
• determine the principles of video game operation; 
• be able to analyze the video game as a socio-cultural phenomenon based on the basic socio-philosophical 
and cultural concepts; 
• consider computer games as new media, interpret them as text and analyze their language; 
• analyze the main aspects of designing and developing of the game; 
• consider the main aspects of the gaming industry, its current and new trends. 
10. Forms of studies: classroom training. 
11. Subjects for prior study of this discipline: The History of the Ukrainian and Foreign Culture, Cultural 
Studies. 
12. Course content. 
Theme 1. The phenomenon of the game in modern culture. Theme 2. Virtual reality and its meanings. Topic 
3. The history of video games. Theme 4. Genres of computer video games. Theme 5. The construction of the 
identity in a computer game. Theme 6. Cyberspace and cybertime 
13. Recommended or required reading. 
1.Dery M. Skorostubehanyia - kyberkulturanarubezhevekov /M.: Ultra, Kultura, AST Moskva; 
Ekaterynburh: "U-Faktoryia", 2008. — 480 c. 
2.Istoriiasvitovoikultury: Navch. posibnyk / ker. avt. Kolektyvu L.T. Levchuk. – 4-te vyd., stereotyp. – K.: 
Lybid, 2003. – 368s. 
3.Kulturolohiia: teoriia ta istoriiakultury. Navch. posib. / Za red. I. I. Tiurmenko, O. D. Horbula. – K., 2004. 
– 367s. 
4.Kuznetsov M.M. Vyrtualnaiarealnost: vzghliad s tochkyzrenyiafylosofa // Vyrtualnaiarealnost: 
Fylosofskye y psykholohycheskyeaspektы. – M., 1997 
5.Kheizynha Y. Homo ludens. Statypoystoryykulturы. M.: Prohress-Tradytsyia, 1997. 
14. Planned educational activities and teaching methods. 
14hours - lectures, 16 hours - plactical work, 60 hours - independent work. Total - 90hours. 
Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of business and 
role games, case studies, individual and group research tasks, the use of multimedia facilities. 
15. Forms and assessment criteria. 
Assessment criteria are carried out on a 100-points scale. 
Final control: test at the end of the 1st semester. 
Current control (100 points): testing, questioning. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the Department of Philosophy                       Nakonechna O.P. Doctor of Philosophy, Professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


