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ДИСЦИПЛІНА «СТУДІЇ З ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ: ГУМАНІТАРНІ ВИМІРИ МОДЕРНУ» 

Анотація Дисципліна «Студії з історії філософії: гуманітарні виміри Модерну» належить до 
переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Перебуває у логічному зв’язку з тематикою 
дисципліни «Парадигмальні виміри історико-філософської науки». Вона спрямована на 
з’ясування підстав самочинності філософії у сучасних світових взаємодіях: досліджується 
проблема потреби різнорівневих гуманітарних спільнот у обігу філософії і філософських 
практик; обумовлюється і конституюється становище філософської царини в реаліях України 
та світового цивілізаційного простору. Визначається становище парадигмального 
методологічного підходу до аналізу сучасних явищ філософії в Україні співмірно з 
актуальними тенденціями провідних світових і регіональних філософських наукових 
товариств. Укладається перелік методичних засад до аналізу наявних філософських 
парадигм в сьогоденній Україні, встановлюються засоби і техніки парадигмального аналізу. 
Філософія і комунікативне середовище: досліджуються питання – чи може існувати 
філософія поза цариною комунікації? І, відтак, чи поглинається філософія комунікативними 
взаємодіями у предметі і засобах провадження? 

Мета навчальної дисципліни: дати сучасні навички наукового дослідження явищ історико-
філософського характеру; оволодіти навичками застосування парадигмальних методів 
дослідження; здійснити систематичне дослідження змін парадигм філософування – від 
Античності через Середньовіччя та Відродження до філософії Європейського модерну; 
визначити передумови становлення Нової філософії (політичні, економічні, релігійні, 
світоглядні та ін.); охарактеризувати добу Нової філософії  у цілому (класичні новочасні 
філософські вчення, представники і європейські просвітницькі рухи, зокрема). Виявляти 
генетичний зв’язок досліджуваної проблематики в Україні з невпинним рухом шляхом 
Євроатлантичної інтеграції українського інтелектуального середовища. 

Попередні вимоги: 

Аспірант повинен знати: основні принципи означення тяглості історико-філософського 
процесу; принципи та усталені підходи періодизації історії філософії, основоположення 
застосування парадигмального підходу до аналізу явищ історії філософії. 

Аспірант повинен вміти: аналізувати матеріал, працювати з текстами, володіти 
категоріальним апаратом  історико-філософського дослідження; застосовувати 
методологічний інструментарій історико-філософського дослідження, укладати джерельну 
базу дослідження. 

Змістовні модулі:  

1. Руйнування теологічної догматичної системи тяглості засобів мислення. Проблема 
нового у філософії. Інтелектуальна руйнація універсалізму 

2. Експериментальне дослідження дійсності. 

Мова викладання: українська 

Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: друге півріччя другого року навчання, 
ВБ 2.7. 
Кількість кредитів: 4 
Форма заключного контролю: іспит 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем 
«доктор філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять (18 год. – 
лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної 
роботи. 
Викладач: Кононенко Тарас Петрович, доктор філос. наук, доцент, завідувач кафедри історії 
філософії. 
Інформація про викладача: http://philosophy.univ.kiev.ua/ua/article/68 
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