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ВСТУП
1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань студентів з історикофілософськими аспектами формування і розвитку філософської думки. Формування у
студентів базових знань про розвиток історії зарубіжної філософії, а також
концептуальне бачення й розуміння сутності тих філософських систем, які були
розроблені в історії філософії. Формування у студентів цілісної концептуальної
картини розуміння історії філософії та її ролі для розвитку філософського світогляду та
загальнокультурного поступу людства.
2. Загальні вимоги до знань та вмінь начальної дисципліни:
1. Студент повинен знати базову інформацію з історії загального розвитку
філософської думки. Базові знання з історії розвитку окремих філософських традицій.
Знання різноманітних підходів до вирішення основних філософських проблем. Навички
порівняльного аналізу різних філософських систем у межах одного історикофілософського періоду.
2. Вміти аналізувати матеріал і самостійно проводити історико-філософську роботу з
опрацювання текстів. Збирати та інтерпретувати історико-філософську інформацію.
Володіти термінологічно-категоріальним апаратом філософського дослідження.
Здобувати навички самостійного визначення та розкриття змісту основних
філософських понять, термінів, категорій.
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно філософських,
політичних, економічних, культурно-мистецьких подій та явищ; використання
іншомовних фахових історико-філософських та політичних інформативних джерел.
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна “Історія філософії” є базовою
нормативною дисципліною для спеціальності “політологія”. Викладається на І курсі в
І та ІІ семестрах. Нормативний курс “Історія філософії” передбачає ознайомлення
студентів філософського факультету Київського національного університету імені
Тараса Шевченка з особливостями розвитку історії зарубіжної філософії від моменту її
виникнення і до сьогодення та складається із двох частин. Курс має важливе значення
для розширення та поглиблення знань студентів в галузі історико-філософської науки і
виступає неодмінною складовою підготовки сучасних фахівців-політологів.
Визначається предмет, завдання, теоретичні основи, методології, основні напрямки та
проблематика історико-філософських досліджень. Нормативна навчальна дисципліна
“Історія філософії” надає студентам можливість сформувати необхідну теоретичну
базу для самостійного або аудиторного вивчення таких дисциплін як “Філософія
Нового часу”, “Середньовічна філософія”, “Філософія доби Відродження”, “Антична
філософія”, “Німецька класична філософія”. Водночас до кола питань, що
розглядаються в курсі входять тексти, які складають невід’ємну частину таких
дисциплін як “Історія світової політичної думки”, “Історія держави і права”. Дисципліна
забезпечує базові теоретичні знання для набуття навичок практичної роботи з
філософськими текстами, що є необхідним елементом фахової підготовки сучасного
політолога.
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань з історії
філософії, ознайомити з основною історико-філософською проблематикою,
дослідницькими підходами та методологією у зв’язку з політичними вченнями. В
результаті навчання студенти мають не лише продемонструвати масив теоретичних
знань, але й засвоїти та використовувати ці знання у своїх самостійних дослідженнях,
вміючи надавати неупереджену експертну оцінку дослідженим явищам та феноменам
політичного та філософського життя сучасного світу.

5. Результати навчання:
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.
Методи викладання Методи
автономність та відповідальність)
і навчання
оцінювання
К
Результат навчання
Код
Знати:
1
Лекція,
Письмова
предмет,
мету, методи, культурно1.1 історичні
самостійна
робота
контрольна
засади
історикоробота
філософського процесу; базові
знання з історії загального
розвитку філософської думки;
1
Семінар,
Усна доповідь
основну
проблематику з історії
1.2 загального розвитку філософської самостійна робота
думки у поєднанні з політичним
вченням;
1
Лекція,
Письмова
базові
знання з історії розвитку
1.3 окремих
самостійна
робота
контрольна
філософських
шкіл,
робота
напрямків, традицій; знати та
усвідомлювати
процес
формування політичної думки у
нерозривній
єдності
з
філософською думкою;
1
Самостійна
Конспект
особливості
розвитку
історії
1.4 зарубіжної філософії від моменту робота
першоджерел
її виникнення і до сьогодення;
1
Семінар,
Усна доповідь,
знання
різноманітних підходів до
1.5 вирішення
письмова
основних самостійна робота
контрольна
філософських
та
політичних
робота
проблем окремих філософів та
філософських напрямків;
1
Семінари,
Усні доповіді,
навички
порівняльного аналізу
1.6 різних філософських систем у самостійна робота
презентація
самостійного
межах
одного
історикодослідження
філософського періоду.

Відсоток у
підсумковій
оцінці
з
дисципліни
5

5

5

6

5

14

Вміти:
2.1

2.2

2.3

2
демонструвати
спеціалізованої
історії філософії;

Семінари,
знання
літератури
з самостійна робота

2
Семінар,
здійснювати
аналітично-дослідну
роботу;аналізувати матеріал і Самостійна робота
самостійно проводити історикофілософську
роботу
з
опрацювання текстів;
2
Семінар,
збирати
та
інтерпретувати
наукову інформацію, обробляючи Самостійна робота
широкий масив літератури з
історії філософії та її невід’ємний

Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження
Усні доповіді,
пояснення
до
конспекту
першоджерел
презентація
самостійного
дослідження
презентація
самостійного
дослідження,
письмова

5

10

10

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

зв'язок
з
політичними
вченнями;володіти
термінологічно-категоріальним
апаратом
філософського
дослідження;
1
здобувати
навички самостійного
визначення та розкриття змісту
основних
філософських
та
політичних понять, термінів,
категорій;
1
полемізувати
стосовно ключових
філософських
проблем,
спираючись
на
філософські
традиції
осмислення
даних
питань, обираючи обґрунтоване
рішення;
2
давати
оцінку стану і тенденціям
розвитку
сучасної
філософії;готувати рекомендації
та матеріали для консультацій
суб’єктам політичної діяльності.
комунікація:
3
використовувати
знання
іноземних мов для аналізу
інформаційних інтернетресурсів,
читання новітньої філософської
та політологічної літератури у
підготовці до семінарських занять
та написання самостійних робіт;
3
презентувати
результати
здійсненої самостійної роботи у
вигляді доповідей, повідомлень,
есе, презентацій, конспектів;
2
вести
полеміку
стосовно
філософсько-політологічних
проблем в умовах глобалізації та
міжкультурного діалогу на основі
володіння
категоріальнопоняттєвим
апаратом
історії
філософії та політології.
автономність
та
відповідальність:

контрольна
робота

Семінар,
Самостійна робота

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

5

Семінари,
Самостійна робота

Усні доповіді,
дискусії

5

Текст
рекомендацій

5

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді

3

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження
Дискусії

3

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

2

Самостійна робота

Семінари

Самостійна
4
самостійно
шукати та критично
робота
опрацьовувати
літературу
з
історико-філософських
та
політичних досліджень, вільно
володіти
методами
обробки,
аналізу та синтезу наукової
інформації;

3

4.2

4.3

Семінари,
4
брати
участь у роботі фахових
самостійна
робота
аналітичних
та
науководослідних
групахвирішувати
самостійно комплексні завдання,
пов’язанні
із
політичнимидослідженнями;
Семінари,
4
відповідально
виконувати
професійні обов’язки дослідника самостійна робота
в
галузі
історії
філософії;
приймати рішення щодо вибору
форм і методів дослідницької
роботи;нести відповідальність за
достовірність
та
політикоідеологічну
незаангажованість
проведених
політичних
досліджень

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

5

4

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними
результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)
Результати навчання дисципліни
1
1
2
4
4
Програмні результати навчання
.1
.2
.1
.1
.2
+
+
+
7.Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття проводяться у
вигляді лекцій, семінарів, з використання інтерактивних методів навчання.
Завершується дисципліна заліком.
Перша частина курсу присвячена ознайомленню із завданням та призначенням
історії філософії. Історія філософії розкривається як спосіб існування філософського
знання та тип філософської рефлексії. Розкривається предмет, завдання, основні
напрямки та методи історії філософії, та висвітлюється єдність історико-філософського
процесу із становлення політичних вчень від Античності до Середньовіччя.
Друга частина курсу присвячена розвитку історико-філософської думки для
періоду доби Відродження.
8. Схема формування оцінки:
8.1. Форми оцінювання
Контроль знань здійснюється за системоюECTS, яка передбачає дворівневе
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки –
результати навчання (знання1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння2.1-2.6);
(комунікація3.1-3.3); (автономність та відповідальність4.1-4.3), 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, в основному

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу.
Допускаються несуттєві неточності
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини
знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві
неточності
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві
помилки у відповіді
2. Доповнення / дискусія:
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює
обговорення теми,
2 бали – доповнення змістовне
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію
3. Конспект першоджерел:
2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними
власними зауваженнями та поясненнями
1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень
4. Самостійна робота, підсумкова письмова робота:
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, достовірність,
незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи
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 проведеного дослідження
/ письмової роботи. 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 не самостійність у виконані завдань
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння
матеріалу з усіх двох частин. Загальна семестрова оцінка складаються із балів,
отриманих за аудиторну роботу, самостійну роботу.
Оцінювання за формами контролю:
Види робіт

Семестрова кількість балів
Min – 48 бали
Max – 80 балів
1
Усна відповідь
До теми: 1-7, 10,14 протягом «3» х 7 = 21
«5» х 6 = 30
семестру
Доповнення, участь До теми: 1-14 протягом «1» х 1 = 1
«2» х 5 = 10
в дискусіях
семестру
Конспекти
Конспекти до тем: 1-14: «1» х 1 = 1
«2» х 20 = 20
першоджерел2
впродовж семестру
Самостійна
До теми 11: Написання есе «14» х 1 = 14
«20» х 1 = 20

індивідуальна
робота3
Підсумкова
контрольна робота

Леонардо да Вінчі - видатний
італійський вчений, дослідник.
«12» х 1 = 12

«20» х 1 = 20

1

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
-

Підсумкове оцінювання у формі заліку:підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100

балів), яка визначається як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. Залік

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Таким чином, підсумкова
оцінка складається із суми семестрової кількості балів та підсумкової контрольної роботи
При простому розрахунку отримуємо:
Мінімум
Максимум

Семестрова кількість балів
48
80

ПКР(підсумкова контрольна робота)/залік
12
20

Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail
Зараховано /Passed
Не зараховано / Fail

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

Підсумкова оцінка
60
100

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Назва лекції

Кількість годин
Лекції

Семінари

Частина 1. Історія філософської думки європейської філософії Нового часу.
Тема 1. Становлення європейської філософії Нового
2
2
часу. Філософія Ф.Бекона.
Тема 2. Раціоналістична філософія Р.Декарта.
2
2
Тема 3. Оказіоналізм. Філософія Мальбранша.
2
2
Філософія Т.Гоббса.
Тема 4. Філософія Джона Локка.
2
2
Тема 5. Філософія Б.Спінози.
2
2
Тема 6. Філософія Г.В.Ляйбніца.
2
2
Тема 7. Філософія Просвітництва. Просвітництво у
2
2
Франції.
Частина 2. Німецька класична філософія.
Тема 8. Німецька класична філософія. Докритичний
4
2
період І. Канта.
Тема 9. Критичний період І. Канта.
2
2
Тема 10. Практична філософія І. Канта.
2
4
Тема 11. Філософія релігії в творчості І. Канта.
2
4
Індивідуальна самостійна робота.
2
Підсумкова контрольна робота
2
ВСЬОГО

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій
– 28 год.
Семінари
– 28 год.
Самостійна робота - 64 год.

28

28

Самостійна
робота
4
4
4
4
4

8
4
6
4
20
64
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