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Парадигмальні виміри історико-філософської науки 

 
Анотація. Дисципліна «Парадигмальні виміри історико-філософської науки» належить до переліку 
дисциплін вибору факультету. Вона покликана сформувати в аспірантів комплексне розуміння 
феномену історико-філософської науки в загально-філософському контексті, набути самостійних 
навичок володіння загальними науковими компетентностями: реконструйовувати та 
систематизовувати основні методологічні моделі здійснених історико-філософських досліджень, які 
були актуальними в досліджуваних історико-філософських парадигмах; визначати можливі напрямки 
продуктивного залучення здобутків цих моделей в реалізації сучасних історико-філософських 
досліджень.  
Предметом курсу є встановлення ґенези теоретичних та методологічних горизонтів історико-
філософської науки. Ключовим завданням курсу є практичне засвоєння принципів життєдіяльності 
наукової парадигми. Складовими розгляду постають як теоретичний, ідейний зміст наукової 
парадигми, так і її соціальний вимір. Теоретичний зміст існування наукових парадигм безпосередньо 
пов’язується з історією філософії як науки і, як похідне – навчальної дисципліни. Осердям теоретичної 
частини курсу є засвоєння набутку історіографії історії філософії як царини наукових досліджень. 
Практична частина курсу стосується досліджень у царині суспільних (соціальних) відносин, які є 
виразниками обігу сучасних знань з історії філософії. Предметом розгляду є вся парадигмальна 
соціально-психологічна сукупність складових парадигмального підходу до дослідження історії 
філософії як прояву царини науки; встановлюється належна сукупність питань методології історико-
філософських досліджень, їх міждисциплінарного статусу під час провадження спеціальних 
досліджень, окреслюється проблемне коло історії філософії у світових наукових тенденціях розвитку. 
Кількість кредитів: 4 
Викладач: Кононенко Тарас Петрович, д.філос.н, доцент, завідувач кафедри історії філософії. 
Мета навчальної дисципліни: дати сучасні навички наукового дослідження явищ історико-
філософського характеру. Оволодіти навичками застосування парадигмальних методів дослідження. 
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:  

 історико-філософські концепції німецького ідеалізму в їх сучасному методологічному 
застосуванні; 

 герменевтична історико-філософська концепція В. Дільтея; 

 неокантіанська версія історії філософії; 

 теорія історико-філософського процесу та методологія історико-філософських досліджень в 
марксистсько-ленінській парадигмі; 

 історія філософії радянського періоду (теорія, методологія, здобутки). 

 «постмодерністські» проекти історико-філософської методології. 

 сучасна українська історико-філософська наука: традиції та перспективи.  
Мова викладання: українська 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.05 читається на другому році навчання. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 години аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 
год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 години самостійної роботи. 
 
 


