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ДИСЦИПЛІНА «МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ» 
 
Анотація. Дисципліна «Методологія дослідження історії української філософії» забезпечує 
формування у аспіранта цілісного уявлення історію української філософії як академічну 
дисципліну і галузь наукового дослідження. Історія національної філософії розглядається в 
курсі як окремих жанр історико-філософського дослідження та оповіді, здійснюється 
компаративний аналіз різних версій національних філософій та їх історій, історія 
конституювання предмета і дослідницького поля історії української філософії. Основна увага 
курсу спрямована на аналіз методологій та жанрів, які застосовуються в дослідженнях з 
історії української філософії та проблем, які виникають в процесі їх застосування. Згаданий 
аналіз здійснюється під кутом огляду сучасного стану та перспектив розвитку дисципліни з 
метою вписування індивідуальних дослідницьких проектів аспірантів в процес 
переосмислення, методологічної модернізації та розвитку історії української філософії. 
 Мета навчальної дисципліни: ознайомити з актуальними проблемами дослідження та 
викладання історії української філософії, зорієнтувати в напрямках подальшого розвитку 
історії української філософії як дисципліни, допомогти в побудові стратегії власного 
дослідження та його вписування в дослідницьке поле історії української філософії, 
підготувати участі в сучасних методологічних дискусіях та до викладання історії української 
філософії. 
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: принципи періодизації історії філософії України, основні постаті і 
феномени філософської думки України, основні факти і події історії української культури, 
основні методи історико-філософського дослідження. 
Аспірант повинен вміти: інтерпретувати філософські тексти, аналізувати соціальний та 
культурний контекст філософування, здійснювати компаративний аналіз творів та ідей, 
аналізувати проблеми та переваги різних підходів до інтерпретації філософських текстів, 
розрізняти та аналізувати дослідницькі стратегії. 
Змістовні модулі:  

 Історія виникнення ідеї національної філософії. 
 Особливості історії національної філософії як історико-філософського жанру. 
 Наявні версії історій національних філософій, способи укладення їх канонів та 

визначення їх предметів. 
 Історія конституювання дослідницького поля історії української філософії. 
 Основні історико-філософські феномени української філософії, принципи їх 

класифікації, принципи періодизації історії української філософії. 
 Місце історії української філософії в системі філософського знання. 
 Жанри і методи історико-філософського дослідження. 
 Методологія різних версій історії української філософії. 
 Проблеми і перспективи розвитку історії української філософії сьогодні. 

Мова викладання: українська 
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: друге півріччя другого року навчання., 
ВБ 2.16. 
Кількість кредитів: 4 
Форма заключного контролю: іспит. 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 24 години 
аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 години – 
консультація), 96 годин самостійної роботи. 
Викладач: Руденко Сергій Валерійович, д.філос.н., проф. 
Інформація про викладача: https://sergiirudenko.name 
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