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ВСТУП
1. Мета дисципліни – сприяння розумінню у студентів передумов та специфіки
формування нової (модерної) філософської парадигми. Усвідомлення студентами
місця періоду Нової філософії в історії філософії. Ознайомлення з конкретноісторичними етапами, особливостями нової філософії. Забезпечення опертя на
аксіоматичне знання з історії явищ нової філософії у вигляді лем (лексичних
одиниць). Засвоєння лексичних тематичних модулів (ЛТМ), зміст яких охоплює
представлення вагомого явища у процесі вивчення модерної філософської традиції.
Творчий пошук вияву та усвідомлення особливостей філософських систем
мислителів Модерну у контексті основних тенденцій розвитку сучасної філософії та
історії філософії.
2. Загальні вимоги до знань та вмінь начальної дисципліни:
1. Студент повинен знати співвідношення різних періодів історії філософії,
специфіку виникнення і формування парадигм в історії філософії, зокрема,
філософської парадигми Нової філософії; місце Нової (модерної) філософії в історії
філософії, як непересічного явища, яке спирається на глибоке філософське коріння
та сприяє багатоманіттю майбутніх досліджень; історико-біографічні передумови та
супутні обставини становлення та розвитку Нової філософії; основні леми (лексичні
одиниці), які виявляють зміст вчень модерних філософів.
2. Вміти аналізувати матеріал і самостійно проводити історико-філософську роботу
з опрацювання текстів. Збирати та інтерпретувати історико-філософську
інформацію. Засвоїти виважений перелік історико-філософських лексичних одиниць
(лем), які охоплюють певне явище нової філософії. Сформувати особистий лексикон
з історії нової філософії.
3. Володіти елементарними навичками порівняльного аналізу різних
філософських систем у межах одного історико-філософського періоду на основі
лексиконів засвоєних лексичних тематичних модулів (ЛТМ). Мати навички
застосування засвоєного лексикону під час певної філософської практичної
діяльності.
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Нова філософія XVI-XVIII ст.
(Ч.1)» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «Філософія».
Викладається на ІІ курсі у І семестрі. Має провідне значення в структурно-логічній
схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньокваліфікаційним рівнем. Спирається на ступеневі здобутки виконання студентами
програм з «Античної філософії», «Східних філософій», «Середньовічної філософії»,
«Філософія доби Відродження». Змісти, методи викладання, самостійна робота,
форми проміжного і підсумкового контролю мають забезпечити ефективне
виконання завдань з формування розуміння у студентів передумов та специфіки
існування модерної філософської парадигми, усвідомлення студентами місця
періоду Нової філософії в історії філософії.
4. Завдання (навчальні цілі) – забезпечити студентам цілісне представлення явища
Нової філософії як непересічного періоду в розвитку історії філософії. Надати
вичерпне ознайомлення з представниками і зразками філософії цього періоду;
загальними історико-культурними обставинами формування концепційного змісту
Нової філософії; особливостями освітнього середовища навчальних осередків, де
здобували освіту модерні філософи; віховими працями, які спричинили появу
новітніх зразків інтелектуальної культури Європи; виваженим переліком вагомих
для творчості кожного з філософів понять (лем), які унаочнюють найменший
необхідний зміст лексикону. Сформувати активний мовний словник з кожної з тем
курсу, який дасть можливість застосовувати його у професійній та суміжній до

профільної освіти діяльності. Набути знань, умінь та навичок, які уможливлюють їх
застосування у всіх царинах особистого та суспільного життя.
5. Результати навчання:
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Результат навчання
Відсот
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.
ок у
автономність та відповідальність)
підсум
Методи
Методи
ковій
викладання
і
оцінювання
оцінці
навчання
К
з
Результат навчання
Код
дисци
пліни
Знати:
предметну
1
царину курсу в межах Лекція,
Комбінована
5
1.1 загальної
програми
з
історії самостійна робота контрольна
філософії; взаємозв’язки періоду
робота
нової філософії з попередніми
типами історичного філософування;
основні засоби (методи) вивчення і
дослідження спадщини модерної
філософії.
структуру
1
і
складові
нової Семінар,
Усні:
5
1.2 (модерної) філософії; засновки до самостійна робота доповідь,
появи перших зразків модерного
реферативний
філософування;
представників
виступ,
філософії модерну, основні школи та
повідомлення
напрямки розвитку основоположень
нової філософії.
змісти
1
частин навчальної програми, Лекція,
Комбінована
5
1.3 їх структуру та послідовність.
самостійна робота контрольна
робота
типове
1
представлення
теми Лекція,
Комбінована
6
1.4 навчальної програми з модерної самостійна робота контрольна
філософії за структурою лексичноробота
тематичного модулю.
складові
1
і
зміст
лексично- Семінар,
Усні:
5
1.5 тематичного модулю (ЛТМ)
самостійна робота доповідь,
реферативний
виступ,
повідомлення
терміни
1
і поняття (леми) з переліку Семінар,
Усні доповіді,
14
1.6 лексичного тематичного модулю до самостійна робота підсумкове
кожної теми
комбіноване
(опитування
чи письмова
робота)
з
тематичного
модулю
Вміти:
Застосовувати
2
методичний Семінари,
Усні:
5
2.1 інструментарій навчальної програми самостійна робота доповідь,

курсу

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

аналізувати
2
навчальний матеріал на Семінар,
основі
програмних
методичних Самостійна
рекомендацій;
робота

Конспектувати
2
визначені Семінар,
першоджерела
текстів Самостійна
представників нової філософії XVI- робота
XVIII ст.; здійснювати початкову
аналітику
походження
«першоджерела» як методологічну
настанову історико-філософського
дослідження

самостійно
1
визначати та розкривати Семінар,
зміст основних філософських понять, Самостійна
термінів, категорій нової філософії робота
на основі засвоєння принципів
роботи з термінами (лемами) у
тематичному лексичному модулі
програми

брати
1
участь у дискусії-обговоренні
проблемних
питань
курсу;
застосовувати набутий з програми
тематичний лексикон (основних
термінів і понять)
створювати
2
засновки до методично
виваженого проблемного розгляду
питань із курсу нової філософії;
застосовувати методичні настанови
до
підготовки
матеріалів
дискусійного розгляду
Комунікація:
використовувати
3
знання іноземних
мов для аналізу інформаційних
інтернет ресурсів, читання новітньої
філософської літератури у підготовці
до семінарських занять та написання
самостійних робіт;

Семінар

Семінар

реферативний
виступ,
повідомлення
Усні:
доповідь,
реферативний
виступ,
повідомлення
Усні:
доповідь,
реферативний
виступ,
повідомлення,
участь
у
дискусії
–
обговоренні,
формулюванн
я питань до
дискусії
Усні:
доповідь,
реферативний
виступ,
повідомлення,
участь
у
дискусіїобговоренні,
формулюванн
я питань до
дискусії
Усні доповіді,
дискусії

10

10

5

5

Дискусія,
обговорення,
Застосування
формату
питаннявідповідь

5

Семінари,
Усні доповіді
самостійна робота

3

презентувати
3
результати здійсненої Семінари,
Усні:
самостійної роботи у вигляді самостійна робота доповідь,

3

доповідей,
повідомлень,
презентацій, конспектів

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

есе,

використовувати
2
у
дискусіях Семінари
історико-філософську аргументацію,
засвоєну як на зразках класичних
наукових праць, так і сприйняту із
сучасних інформаційних ресурсів;
здійснювати первинний аналіз і
відбір
матеріалів
з
теми
обговорення, набутих у сучасних
соціальних мережах
автономність
та
відповідальність:
самостійно
4
шукати та критично Самостійна
опрацьовувати
літературу
з робота
історико-філософських досліджень

реферативний
виступ,
повідомлення,
участь
у
дискусіїобговоренні,
формулюванн
я питань до
дискусії
Дискусіїобговорення,
формулюванн
я питань до
дискусії

Усні доповіді,
дискусії,
реферативні
виступи,
реферування
літератури та
е-джерел
з
визначеної
тематики
брати
4
участь у роботі фахових Семінари,
Усні доповіді,
науково-методичних семінарів з самостійна робота дискусіїтематики курсу
обговорення,
повідомлення
пропонувати
4
самостійно визначену Семінари,
Усні доповіді,
тематику досліджень з історії нової самостійна робота дискусіїфілософії XVI-XVIII ст.
обговорення,
повідомлення
пропонувати
4
дослідницьку тему для
Семінари,
Усні доповіді,
представлення
на
студентській самостійна робота дискусіїнауковій конференції та наукових
обговорення,
заходах різних рівнів
повідомлення

3

2

3

3

3

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)
Результати навчання дисципліни
1
1
2
4
Програмні результати навчання
.1
.2
.1
.1
.2
+
+
+

4

7. Структура курсу: курс складається із 2 семестрових частин, об’єднаних
підсумковою атестацією у формі іспиту після 2-го семестру. У першій частині курсу (І
семестр) передбачено 7 змістових частин (лексично-тематичних модулі – ЛТМ).
Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарів, з використання інтерактивних
методів навчання. Завершується дисципліна заліком.
Перша частина курсу присвячена вивченню змістів, які стосуються передумов
появи модерної філософії, зародження Нової філософії (модерну) XVI-XVIII ст.,
періодизації Нової філософії у Європі; ознайомленню із творчою спадщиною
засновників модерної філософії, історико-культурним і освітнім середовищем
їхнього інтелектуального зростання; основними філософськими працями
мислителів Модерну, школами та напрямками філософії, які постали на основі
засвоєння ідейного змісту ранньомодерних зразків філософії. У першій частині
курсу міститься методичний комплекс, спрямований на набуття студентами знань,
умінь та навичок роботи з історико-філософським матеріалом, який має яскраво
виражене компетентнісне спрямування.
8. Схема формування оцінки:
8.1. Форми оцінювання
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки –
результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6);
(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.4), що складає 60%
загальної оцінки.
Критерії оцінювання:
1. Усна відповідь:
a. Усна доповідь:
3 бали – виступ за викликом викладача: студент здійснив підготовку до
заздалегідь визначеного тематичного завдання; має підготовані
матеріали до виступу з урахуванням рекомендованих джерел; враховує
методичні настанови до підготовки усної доповіді; має конспект
першоджерел; використовує матеріали лекційного заняття; вільно
почувається у комунікаційному середовищі навчального заняття.
2 бали - студент здійснив підготовку до заздалегідь визначеного
тематичного завдання; має підготовані матеріали до виступу з
урахуванням частини рекомендованих джерел; враховує методичні
настанови до підготовки усної доповіді; має конспект першоджерел;
використовує матеріали лекційного заняття; не достатньо вільно
почувається у комунікаційному середовищі навчального заняття.
b. Реферативна доповідь:
4 бали – виступ за заздалегідь визначеною темою: студент здійснив
реферування визначеного навчального матеріалу; підготував усну
доповідь (виступ) з реферативної теми; взяв участь в дискусіїобговоренні змісту виступу.
c. Комбіноване (оголошення письмової роботи) відтворення змісту
попереднього семінарського заняття:
2 бали – студент постійно перебував у контексті попереднього
семінарського заняття; відтворює з пам’яті змісти і порядок розгляду
питань семінарського заняття; має спроможність викласти змісти
попереднього заняття письмово; відтворює логіку проведення
семінарського заняття і змістів дискусій-обговорень.
2. Доповнення / дискусія-обговорення:

a. Доповнення:
2 бали – студент має виконані до семінарського заняття завдання;
перебуває у контексті виступу доповідача з визначеного питання; має
ширший матеріал з питання доповіді; влучно, обґрунтовано і доречно
доповнює зміст розкриття теми.
b. Дискусія-обговорення:
2 бал – студент має виконані до семінарського заняття завдання;
перебуває у контексті проблеми дискусії-обговорення; вправно веде
полеміку, доповнює змістовно, ґрунтовно і конструктивно.
3. Конспект першоджерел:
1 бал – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та
відповідними власними зауваженнями та поясненнями
4. Самостійна робота:
4 бали – студент пропонує власну студентську наукову тему; укладає
зміст виступу на студентській наукові конференції з урахуванням
матеріалів з тематики навчальної програми.
5. Підсумкова комбінована (усно-письмова, з часом передбачається у форматі
електронного тестування) модульно-тематична робота. Оцінюється із
розрахунку 5-4-3-2-1 бал за кожен із 7 лексично-тематичних модулів (ЛТМ)
програми. Змісти ЛТМ містяться у виданому навчально-методичному
комплексі до робочої програми навчальної дисципліни «Нова філософія XVIXVIII ст. (Ч.I)»:
20 балів – студент виконує всі завдання кожного із 7 лексично-тематичних
модулів програми; умови виконання визначаються у виданому навчальнометодичному комплексі до робочої програми навчальної дисципліни «Нова
філософія XVI-XVIII ст. (Ч.I)»;
17 балів - студент виконує від 75 до 90% завдань кожного із 7 лексичнотематичних модулів програми; умови виконання визначаються у виданому
навчально-методичному комплексі до робочої програми навчальної
дисципліни «Нова філософія XVI-XVIII ст. (Ч.I)»;
15 балів – студент виконує від 50 до 74% завдань кожного із 7 лексичнотематичних модулів програми; умови виконання визначаються у виданому
навчально-методичному комплексі до робочої програми навчальної
дисципліни «Нова філософія XVI-XVIII ст. (Ч.I)»;
12 балів - студент виконує від 20 до 49% завдань кожного із 7 лексичнотематичних модулів програми; умови виконання визначаються у виданому
навчально-методичному комплексі до робочої програми навчальної
дисципліни «Нова філософія XVI-XVIII ст. (Ч.I)»;
5 балів - студент виконує менше 10% завдань кожного із 7 лексичнотематичних модулів програми; умови виконання визначаються у виданому
навчально-методичному комплексі до робочої програми навчальної
дисципліни «Нова філософія XVI-XVIII ст. (Ч.I)».
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 та контрольну роботу.
8.2 Організація оцінювання:
Види робіт
Усна відповідь*

До

теми:

1-7

Семестрова кількість балів
Min – 48 бали
Max – 80 балів
протягом «2» х 10 = 20
«3» х 10 = 30

Доповнення
дискусіяобговорення:
Конспекти
першоджерел
Самостійна
індивідуальна
робота

семестру
/ До
теми:
семестру

Підсумкова
контрольна робота

1-7

протягом «1» х 14 = 14

«2» х 8 = 16

До
теми:
2-7
протягом «1» х 4 = 4
семестру
Підготовка
реферативних «2» х 5 = 10
виступів (Додаток самостійної
роботи студентів)

«1» х 6 = 6

До теми 1-7

«20» х 1 = 20

«12» х 1 = 12

«4» х 7 = 28

* у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання
відпрацьовуються у письмовій формі.

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

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

ПКР(підсумкова контрольна робота)/залік
12
20

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

Назва лекції
Тема 1. Історико-філософське означення європейської
Нової філософії XVI-XVIII ст.
Тема 2. Френсіс Бейкон (Francis Bacon, 22 січня 1561 –
9 квітня 1626): укладання настанов до Нової
філософії.
Тема 3-4. Рене Декарт (René Descartes, 31 березня
1596 – 11 лютого 1560) і виникнення новочасної
метафізики.
Тема 5. Нова філософія Томаса Гоббса (Thomas
Hobbes, 5 квітня 1588 – 4 грудня 1679) у витоках
британського емпірицизму.
Тема 6. Полемічні чинники розвитку основоположень
Нової філософії у творчості Бенедіктуса де Спінози
(Benedictus de Spinoza, 24 листопада 1632 – 21 лютого
1677)
Тема 7. Верстви Нової філософії у філософських
розвідках Готфріда Вільгельма Ляйбніца (Gottfried
Wilhelm (von) Leibniz, 1 (21 червня) липня 1646 - 14
листопада 1716).

Кількість годин
Лекції

Семінари

Самостійна
робота

2

2

6

4

4

6

10

10

14

4

4

6

4

4

6

4

4

6

Індивідуальна
8
самостійна робота
7

20
Підсумкова
0
контрольна робота

8

2
ВСЬОГО

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:

Лекцій
– 28 год.
Семінари
– 28 год.
Самостійна робота – 64 год.

28

28

64
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Основна: (Базова)
1. Словник застосування (англійська мова): написання, транскрипція, значення,
походження, тезаурус, голосове відтворення.
http://www.merriam-webster.com/
http://www.merriam-webster.com/thesaurus
2. https://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Main_Page
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
4. Encyclopedia Britannica
https://www.britannica.com/
5. Stanford Encyclopedia of Philosophy
http://plato.stanford.edu/
6. The Internet Encyclopedia of Philosophy
http://www.iep.utm.edu/
7. Paideia Project Online
http://www.bu.edu/wcp/PaidArch.html
8. Project Gutenberg
http://www.gutenberg.org/
9. http://www.etymonline.com/index.php
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