1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Характеристика дисципліни за формами навчання
денна

заочна

Вид дисципліни

Обов’язкова

Мова викладання, навчання та оцінювання

Українська

4 / 120

Загальний обсяг кредитів / годин
Курс
Семестр

2
3
4

Кількість змістових модулів з розподілом:
Обсяг кредитів
Обсяг годин, в тому числі:
Аудиторні
Модульний контроль
Семестровий контроль
Самостійна робота
Форма семестрового контролю

4
120
56
8
10
46
Екзамен

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета – формування системи понять, знань, умінь і навичок в галузі філософії
ХІХ ст.
Дисципліна спрямована на формування таких фахових (професійних) програмних
компетентностей освітньої програми підготовки:
Глибокі знання та розуміння (філософська настанова). Розуміння сенсу філософії
– її інтелектуального й соціокультурного призначення, пізнавальних та культурних
можливостей, історичної ролі; здатність виокремити змістові відмінності філософії
від інших форм мислення (ФК-01).
Ерудиція у сфері філософії (науково-гуманітарний горизонт мислення).
Уявлення про засади та еволюцію наукового пізнання, особливості сучасної наукової
картини світу, її основні проблеми та суперечності; вміння використовувати провідні
моделі гуманітарного пізнання як смисловий простір міркувань в історичному,
соціокультурному,
мовно-літературному,
загальнонауковому,
історикофілософському та теоретико-філософському контекстах (ФК-04).
Для тематичної спеціалізації «Аналітика соціальних процесів». Навички
формування поглибленого розуміння соціальних процесів у сучасному суспільстві та
моделювання сучасними науковими методами конструктів для досліджень
соціальної структури і суспільних трансформацій, що передбачено навчальним
планом в рамках зазначеної спеціалізації (ДФК-01).

3. Результати навчання за дисципліною:
Здатність пояснити історичний поступ світової філософії, етапи її розвитку,
еволюцію основних філософських ідей та проблем; розуміти сенс інтелектуального і
соціокультурного призначення філософії, її пізнавальних та культурних
можливостей, історичної ролі (ПРН-01-з).
Для тематичної спеціалізації «Аналітика релігійних процесів». Уміння
засвоювати систему релігієзнавчого знання, що дозволяє застосовувати критичний
підхід при аналізі складних процесів суспільного життя та етичної поведінки в
ньому, сформують різносторонній духовно-етичний та інтелектуальний багаж,
сприятимуть опануванню правилами наукового пізнання світу та морально
досконалої позиції в ньому (ДПРН-02).
4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання

Змістовий модуль І. Філософська система І.Канта
Тема 1. Натурфілософія докритичного періоду 13
2 2
творчості І. Канта. Теоретична філософія І.Канта
4
критичного періоду
Тема 2. Практична філософія І.Канта
9
2
2
2
Модульний контроль
Разом 24 4 2 6
Змістовий модуль 2. Філософські системи Й.Г.Фіхте та Ф.В.Й.Шеллінга
Тема 3. Філософська система Й.Г. Фіхте
9
2
2
Тема 4. Філософська система Ф.В.Й. Шеллінга
11
2 2 2
2
Модульний контроль
Разом 22 4 2 4
Змістовий модуль 2. Філософія Г.В.Ф.Гегеля та ідейна спадщина марксизму
Тема 5. Філософія Г.В.Ф.Гегеля
15
4 2 4
Тема 6. Л.Фейєрбах та філософські ідеї марксизму
11
2
4
2
Модульний контроль
Разом 28
6 2 8
Змістовий модуль 4. Філософська думка східних слов’ян ХІХ ст.
Тема
7.
Українська
духовно-академічна
та
12
2 2 4
університетська філософія ХІХ ст.
Тема 8. Українська філософська та суспільно8
2
2
політична думка ХІХ ст.
Тема 9. Докласична російська філософія першої пол.
8
2
2
ХІХ ст.

Самостійна

Індивідуальні

Лабораторні

Практичні

Семінари

Лекції

Назви змістових модулів і тем

Усього

Розподіл годин між видами
робіт
Аудиторна:

5
5
10
5
5
10
5
5
10
4
4
4

Тема 10. Класична російська філософія другої пол.
6
ХІХ ст.
2
Модульний контроль
Разом 36
Підготовка та проходження контрольних заходів
10
(семестровий контроль)
Усього 120

2

4

6

2

10

16

20

8

28

46

5. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Німецька філософія Нового часу (Кант, Фіхте, Шеллінг)
Тема 1. Натурфілософія докритичного періоду творчості І. Канта. Теоретична
філософія І.Канта критичного періоду
Становлення філософської системи І.Канта докритичного періоду. Постать
І.Канта: основні чинники, що вплинули на формування творчого потенціалу.
Періодизація розвитку кантівської філософської думки. Основні тематичні цикли у
творчості І.Канта до критичного періоду: природничонаукова проблематика,
метафізична проблематика, перед-критичні ідеї.
Особливості філософської системи І.Канта критичного періоду. Історія
написання і структура «Критики чистого розуму». Основні проблеми «Критики
чистого розуму». Вчення Канта про апріорні форми споглядання. Відмінності
апріорного та апостеріорного знання. Сутність трансцендентальної філософії та її
основні складові. Поняття трансцендентальної естетики та її зміст.
Сутність трансцендентальної логіки та її зміст. Вчення І.Канта про категорії.
Сутність трансцендентальної діалектики І.Канта. Відмінності іманентного,
трансцендентного та трансцендентального. Зміст трансцендентальних понять та
трансцендентальних ідей. Відмінності категоричних та гіпотетичних умовиводів.
каузальний взаємозв’язок ідеї свободи з моральними законами.
Ідеал чистого розуму та його властивості. Критика І.Кантом теології,
основаної на спекулятивних принципах розуму.
Ключові терміни: «чистий розум», «практичний розум», «трансцендентне»,
«трансцендентальне», «антиномії чистого розуму»
Рекомендована література:
Основна:12, 14
Додаткова:2, 15, 16, 25, 26, 29, 31, 34, 40, 43, 52, 57, 60
Тема 2. Практична філософія І.Канта
Філософія моралі І.Канта: загальна характеристика. Історія написання і
структура «Критики практичного розуму». Метафізика моральності І.Канта.
Категоричний імператив І.Канта в контексті усвідомлення автономії волі.
Відмінність категоричного та гіпотетичного імперативу. Основний закон чистого
практичного розуму. Сутність Бога як категорії морального.
Естетика І.Канта. Історія написання, структура «Критики здатності судження»
та її предметне поле. Поняття здатностей душі та їх класифікація. Аналітика
естетичної здатності судження. Поняття геніальності в категоріях мистецтва.

Антропологія і філософія історії І.Канта. Основні ідеї та структура
«Антропології з прагматичної точки зору». Тлумачення Кантом сутності
історичного процесу. Зміст ідеї загальної історії у всесвітньо-громадянському плані.
Теорія «вічного миру» Канта: утопія чи реальність.
Вплив ідей І.Канта на подальший розвиток філософської думки.
Ключові терміни: «моральний імператив»
Рекомендована література:
Основна:13, 15
Додаткова:2, 15, 16, 25, 26, 29, 31, 34, 40, 43, 52, 60
Тема 3. Філософська система Й.Г. Фіхте
Основні етапи життя та філософської творчості Фіхте. Вплив ідей
Французької революції на світоглядні орієнтації Фіхте. Ставлення Фіхте до
кантівської критичної філософії. Структура філософської системи Фіхте та її
особливості. Поняття науковчення та його основні принципи.
Практична філософія Фіхте. Свобода як основа моральності особистості та
моралі суспільства. Право та мораль як основні регулятори суспільного життя.
Совість як категорія моралі та моральності.
Сутність філософії історії Фіхте. Історичний процес як маніфестація розуму.
Відношення філософії історії Фіхте до філософії історії Канта.
Ключові терміни: «науковчення», «діяльність», «моральність», «свобода»
Рекомендована література:
Основна:32, 33, 34
Додаткова:10, 12, 15, 25, 26, 41, 43
Тема 4. Філософська система Ф.В.Й. Шеллінга
Місце Шеллінга у німецькій класичній філософії. Життєвий шлях Шеллінга.
«Система трансцендентального ідеалізму»: структура та основні ідеї.
Специфіка трансцендентального ідеалізму Шеллінга щодо філософської системи
Фіхте.
Натурфілософія Шеллінга і проблема теоретичного природознавства.
Мистецтво, релігія та філософія - форми самоусвідомлення індивіда як абсолютного
суб’єкта.
Проблема свободи у Шеллінга та вплив ідей Фіхте на її формування.
Співвідношення людської свободи і походження зла. Проблема співвідношення
“кінцевого Я” та “абсолютного Я” у Фіхте та Шеллінга.
Філософія міфології та філософія одкровення Шеллінга. Поняття філософії
міфології та можливі напрями її аналізу. Поетичне, алегоричне та історичне
тлумачення міфу. Сутність релігії у Шеллінга та джерела її походження.
«Філософія мистецтва Шеллінга»: структура та основні ідеї. Метод
конструювання у естетичних дослідженнях Шеллінга. Мистецтво як завершення
становлення світового духу. Види і жанри мистецтва та їх органічний взаємозв’язок.
Ідея краси як втілення в кінечному нескінченності.
Вплив ідей Шеллінга на подальший розвиток філософської думки.
Ключові терміни: «трансцендентальний ідеалізм», «інтелектуальна інтуїція»
Рекомендована література:

Основна:36, 37, 38
Додаткова: 1, 15, 25, 26, 29, 43,
Тема 5. Філософія Г.В.Ф.Гегеля
Життєвий шлях та основні етапи філософського розвитку. Вплив Гегеля на
розвиток німецької та світової філософії.
Теологічна спрямованість ранніх праць Гегеля («Народна релігія і
християнство», «Життя Ісуса», «Позитивність християнської релігії»).
«Феноменологія духу» як вступ до філософської системи Гегеля: історія
написання, структура та основні ідеї. Проект філософії як науки. Метод Гегеля.
Проблема свідомості та її форми. Етапи реалізації самосвідомості. Історичні форми
набуття свідомістю свободи. Історичні форми становлення духу. Абсолютний Дух:
сутність та етапи розвитку.
«Наука логіки»: історія створення, структура та основні ідеї. Загальне поняття
логіки. Історія як предметне втілення логічного саморозвитку ідеї. Система
категорій Гегеля. Сутність істини.
«Філософія історії»: зміст, структура, основні ідеї. Історія як саморозвиток
об’єктивного духу. Фази розвитку свободи у історичному процесі.
Історія філософії Гегеля. Сутність історії філософії у «Лекціях з історії
філософії» та її періодизація.
«Філософія релігії»: зміст, структура, основні ідеї. Зв’язок «Філософії релігії»
з ранніми працями Гегеля. Співвідношення філософії релігії та позитивної релігії.
Форми релігійної свідомості. Сутність культу в релігії. Особливості взаємовідносин
релігії і держави.
Вплив ідей Гегеля на подальший розвиток філософської думки. Критика
філософських концепцій Гегеля у антропологічній філософії Л.Феєрбаха.
Ключові терміни: «діалектика», «суб’єктивний дух», «об’єктивний дух»,
«абсолютний дух»
Рекомендована література:
Основна:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Додаткова: 15, 25, 26, 39, 43, 59
Тема 6.Л.Фейєрбах та філософські ідеї марксизму
Філософія Л.Фейєрбаха як закономірний наслідок ідейних трансформацій 3040-х років у Європі. Життєвий шлях Фейєрбаха та особливості формування його
філософських переконань. Л.Фейербах про сутність християнства. Антропологізм в
філософії Л.Фейербаха. Вплив ідей Л.Фейєрбаха на подальший розвиток
західноєвропейської філософії.
Зв’язок філософії марксизму з німецькою класичною традицією. Життєвий
шлях К.Маркса та Ф.Енгельса.
Політичні ідеї марксизму: діалектичний матеріалізм, матеріалістичне
розуміння історії, класова боротьба як рушійна сила суспільного розвитку,
диктатура пролетаріату як результат практичного перетворення світу.
Економічні ідеї марксизму: закон додаткової вартості, принцип відчуження
праці як результат експлуатації людини людиною, товарний фетишизм, теорія криз.

Вплив ідей марксизму на подальший розвиток філософії.
Ключові терміни: «діалектичний матеріалізм», «класова боротьба», «додаткова
вартість», «відчужена праця», «товарний фетишизм»
Рекомендована література:
Основна:22, 29, 30, 31, 39
Додаткова: 25, 26
Змістовий модуль 3. Філософська думка східних слов’ян ХІХ ст.
Тема 7. Українська духовно-академічна та університетська філософія ХІХ
ст.
Передумови становлення української духовно-академічної філософії як
культурно-історичного явища. Особливості викладання філософських курсів у
Київській духовній академії першої пол. ХІХ ст. Інтерпретація ідей представників
німецької класичної філософії у вітчизняній академічній філософській традиції.
Критика ідей І.Канта у філософській спадщині П.Лодія та Й.Шада. Вплив
німецької класичної філософії на філософські пошуки І.М.Скворцова та
В.М.Карпова.
Богословсько-філософські
здобутки
Інокентія
(Борисова).
Інтерпретація ідей Шеллінга у філософських пошуках П.С.Авсєнєва та
Й.Г.Міхневича. Філософська спадщина О.М.Новицького, С.С.Гогоцького та
П.І.Ліницького.
Постать П.Д.Юркевича у становленні вітчизняної філософської традиції.
Феномен вітчизняної університетської філософії кінця ХІХ – початку ХХ ст.
(О.М.Гіляров, О.О. Козлов, Г.І.Челпанов).
Ключові терміни: «пізнання», «віра», «мораль», «істина», «філософія серця»
Рекомендована література:
Основна:8, 9, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 40. 41
Додаткова:5, 6, 7, 8, 9, 14, 18, 22, 23, 24, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 48, 49, 50, 51,
53, 54, 55, 56, 58, 62
Тема 8. Українська філософська та суспільно-політична думка ХІХ ст.
Вплив національно-політичного руху в Україні на філософські пошуки другої
половини ХІХ ст.
Ідеї національного відродження у філософській спадщині М.П.Драгоманова.
Філософські та суспільно-політичні погляди І.Я.Франка.
Романтично-екзистенційне спрямування філософствування у творчості Лесі
Українки.
Філософське розуміння минулого у історичних дослідженнях М.С.
Грушевського.
Ключові терміни: «свобода», «нація», «державність», «суспільний прогрес»
Рекомендована література:
Основна:10, 11, 17, 18,
Додаткова: 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 37, 38, 51, 54, 56, 58
Тема 9. Докласична російська філософія першої половини ХІХ ст.

Соціально-історична зумовленість ідейних пошуків російських філософія
першої половини ХІХ ст.
Вплив філософської спадщини П.Я Чаадаєва на історіософське спрямування
російського філософського мислення першої половини ХІХ ст.
Філософські ідеї слов’янофілів (О.С.Хомяков, І.В.Киреєвський, К.С.Аксаков).
Революційний нігілізм у філософських ідеях західників (В.Г.Белінський,
М.Г.Чернишевський, А.І.Герцен, М.А.Добролюбов).
Ключові терміни: «російська ідея», «російська духовна ідентичність», «російський
дух», «славянофільство»
Рекомендована література: 3, 20, 35, 44, 46, 54, 61
Тема 10. Класична російська філософія другої половини ХІХ ст.
Релігійно-філософська спрямованість ідейних пошуків російських філософів
другої половини ХІХ ст.
Філософія всеєдності В.С.Соловйова.
М.Ф.Федоров і російський космізм.
Літературно-філософська спадщина В.В.Розанова
Ключові терміни: «всеєдність», «діалектика тотожності», «російська ідея»,
«космізм»
Рекомендована література: 3, 20, 21, 27, 44, 45, 46, 54, 61
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Модуль 3
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одиниць

Модуль 2

Максимальна
кількість балів

Відвідування лекції
1
Відвідування
семінарських 1
занять
Відвідування практичних занять
1
Робота на семінарському занятті
10
Робота на практичному занятті
10
Лабораторна робота (в тому 10
числі допуск, виконання, захист)
Виконання
завдань
для 5
самостійної роботи
Виконання модульної роботи
25
Виконання ІНДЗ
30
Разом
Максимальна кількість балів: 358
Розрахунок коефіцієнту = 60/358 = 0,167

Модуль 1

Кількість
одиниць

Вид діяльності студента

Максимальна к-сть
балів за одиницю

6. Контроль навчальних досягнень
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.
Самостійна робота – один з основних засобів оволодіння навчальним
матеріалом. Упровадження в практику навчальної програми різноманітних форм
6.2

самостійної роботи активно сприяє модернізації навчального процесу шляхом
подолання протиріч між трансляцією знань і їх засвоєнням у взаємозв’язку теорії та
практики.
Мета самостійної роботи студентів:
- розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;
- формування умінь і навичок самостійної розумової праці;
- розвиток морально-вольових зусиль;
- формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення
знань як необхідної умови професійного становлення.
Завдання самостійної роботи студентів:
- навчання студентів самостійно працювати з різними джерелами інформації;
- творче сприйняття і осмислення навчального матеріалу;
- формування навичок щоденної навчальної самостійної роботи.
Зміст самостійної роботи полягає в таких положеннях:
– самостійне вивчення теоретичних, історичних і науково-практичних тем;
– самостійна робота з джерелами та літературою з метою кращого засвоєння
програмного матеріалу;
– підготовка наукових повідомлень, інформаційних довідок;
– підготовка вибіркового дослідного завдання на базі критичного огляду
наукових публікацій, розроблення пропозицій щодо вирішення актуальних проблем
або прогнозів за обраною тематикою;
– презентація та захист результатів виконання вибіркового дослідницького
завдання.
Самостійна робота студентів повинна забезпечити:
- системність знань та засобів навчання;
- володіння розумовими процесами;
- мобільність і критичність мислення;
- володіння засобами обробки інформації;
- здібність до творчої праці.
Одним із видів самостійної роботи є опрацювання лекційного матеріалу,
визначення головного в змісті лекції, засвоєння її основних моментів. Для
систематизації отриманих знань з дисципліни до кожної наступної теми слід
ретельно готуватись: систематично опрацьовувати матеріал попередньої лекції,
рекомендовану літературу, повторювати пройдений матеріал.
Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів.
№
з/п
1
2
3
4
5

Критерії оцінювання роботи
Глибина і повнота розкриття завдань
Повнота використання рекомендованої літератури
Обґрунтування висновків
Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи
Обсяг виконаної роботи

Максимальна
кількість балів
2 бали
1 бали
0,5 бали
1 бал
0,5 бал

Тематика самостійних робіт:
1. Натурфілософія докритичного періоду творчості І. Канта. Теоретична
філософія І.Канта критичного періоду
Завдання:

На основі творчого опрацювання «Критики чистого розуму» І.Канта підготувати
письмову роботу (10-15 стор. друкованого тексту з посиланнями на цитоване
першоджерело) на тему: «Сутність філософської системи І.Канта» з такими
змістовними частинами:
Вступ – Актуальність проблеми (коротко, до 1 стор), об’єкт, предмет, мета,
завдання означеної письмової роботи.
Розділ 1. Історія написання і структура «Критики чистого розуму» .
Розділ 2. Вчення Канта про апріорні форми споглядання
Розділ 3. Вчення І.Канта про категорії.
Розділ. 4 Сутність трансцендентальної діалектики І.Канта.
Висновки
Список використаних джерел
Термінологічний словник (зазначити визначення базових понять та категорій
для засвоєння теми)
2. Практична філософія І.Канта
На основі творчого опрацювання «Критики практичнго розуму» І.Канта
підготувати письмову роботу (10-15 стор. друкованого тексту з посиланнями на
цитоване першоджерело) на тему:
«Філософія моралі І.Канта»
Вступ – Актуальність проблеми (коротко, до 1 стор), об’єкт, предмет, мета,
завдання означеної письмової роботи.
Розділ 1. Історія написання і структура «Критики практичного розуму» .
Розділ 2. Метафізика моральності І.Канта
Розділ 3. Категоричний імператив І.Канта в контексті усвідомлення автономії
волі.
Розділ. 4 Сутність Бога як категорії морального.
Висновки
Список використаних джерел
Термінологічний словник (зазначити визначення базових понять та категорій
для засвоєння теми)
3. Філософська система Й.Г. Фіхте
На основі творчого опрацювання філософської спадщини Й. Фіхте підготувати
письмову роботу (10-15 стор. друкованого тексту з посиланнями на цитоване
першоджерело) на тему: «Філософська система Й. Фіхте»
Вступ – Актуальність проблеми (коротко, до 1 стор), об’єкт, предмет, мета,
завдання означеної письмової роботи.
Розділ 1. Порівняльна характеристика ієнського і берлінського періодів
філософської творчості Фіхте.
Розділ 2. Поняття науковчення.та його основні принципи
Розділ 3. Свобода як основа моральності особистості та суспільства.
Розділ. 4 Сутність філософії історії Й.Фіхте.
Висновки
Список використаних джерел
Термінологічний словник (зазначити визначення базових понять та категорій
для засвоєння теми)
4. Філософська система Ф.В.Й. Шеллінга

На основі творчого опрацювання філософської спадщини В. Шелінга підготувати
письмову роботу (10-15 стор. друкованого тексту з посиланнями на цитоване
першоджерело) на тему: «Філософська система В. Шелінга»
Вступ – Актуальність проблеми (коротко, до 1 стор), об’єкт, предмет, мета,
завдання означеної письмової роботи.
Розділ 1. Місце В.Шеллінга у німецькій класичній філософії .
Розділ 2. Система трансцендентального ідеалізму
Розділ 3. Натурфілософія Шеллінга і проблема теоретичного природознавства.
Розділ. 4 Філософія міфології та філософія одкровення Шеллінга.
Висновки
Список використаних джерел
Термінологічний словник (зазначити визначення базових понять та категорій
для засвоєння теми)
5. Філософія Г.В.Ф.Гегеля
На основі творчого опрацювання «Філософії релігії» Гегеля підготувати письмову
роботу (10-15 стор. друкованого тексту) з відповідями на наступні питання:
 Охарактеризуйте співвідношення філософії релігії до філософської системи.
 Охарактеризуйте співвідношення філософії релігії та позитивної релігії.
 Визначте основні складові загального поняття релігії.
 У чому полягає сутність бога?
 Охарактеризуйте форми релігійної свідомості.
 Як реалізується сутність культу в релігії?
 Охарактеризуйте особливості взаємовідносин релігії і держави.
 Які види релігійних дійств відносяться до безпосередньої релігії?
 Чому китайська релігія постає як релігія міри?
 Охарактеризуйте зміст релігії фантазії і особливості її культу.
Л.Фейєрбах та філософські ідеї марксизму
На основі опрацювання творчої спадщини К.Маркса та Ф.Енгельса підготувати
письмову роботу (10-15 стор. друкованого тексту) з відповідями на наступні
питання:
 Вказати визначення виробництва (за К.Марксом).
 Зазначити визначення товару.
 Проаналізувати зміст товарного фетишизму.
 Назвати основні функції грошей у суспільстві.
 Охарактеризувати загальну формулу формування капіталу.
 Визначити основні ідеї «Капіталу» К.Маркса.
 Дати визначення простої форми вартості товару.
 Охарактеризувати форму вартості продукту праці у буржуазному способі
виробництва.
 Проаналізувати основні ідеї «Маніфесту комуністичної партії».
6. Філософія українського романтизму ХІХ ст. (М. Гоголь, М. Костомаров,
П. Куліш)

На основі творчого опрацювання філософської спадщини представників філософії
українського романтизму підготувати письмову роботу (10-15 стор. друкованого
тексту з посиланнями на цитоване першоджерело) за означеною темою:
Вступ – Актуальність проблеми (коротко, до 1 стор), об’єкт, предмет, мета,
завдання означеної письмової роботи.
Розділ 1. Моральний ідеал у філософських поглядах М.Гоголя.
Розділ 2. Аксіологічна спрямованість досліджень М.Костомарова
Розділ 3. Ідеї «хутірської філософії» П.Куліша.
Висновки
Список використаних джерел
Термінологічний словник (зазначити визначення базових понять та категорій
для засвоєння теми)
7. Соціально-філософські ідеї представників Кирило-Мефодіївського
товариства та Т.Г.Шевченка
На основі творчого опрацювання філософської спадщини Т.Шевченка та
представників Кирило-Мефодіївського товариства підготувати письмову роботу (1015 стор. друкованого тексту з посиланнями на цитоване першоджерело) за
означеною темою:
Вступ – Актуальність проблеми (коротко, до 1 стор), об’єкт, предмет, мета,
завдання означеної письмової роботи.
Розділ 1. Соціально-філософські погляди представників КирилоМефодіївського товариства
Розділ 2. Гуманістична сутність світогляду Т.Шеченка
Розділ 3. Вплив ідей Т.Шевченка на становлення української національної
духовності
Висновки
Список використаних джерел
Термінологічний словник (зазначити визначення базових понять та категорій
для засвоєння теми)
8. Російська теологічно-філософська думка другої половини ХІХ ст.
(В.Д.Кудрявцев, М.М.Тареєв, МІ.Каринський)
На основі творчого опрацювання філософської спадщини представників російської
теологічно-філософської думки другої половини ХІХ ст. підготувати письмову
роботу (10-15 стор. друкованого тексту з посиланнями на цитоване першоджерело)
за означеною темою:
Вступ – Актуальність проблеми (коротко, до 1 стор), об’єкт, предмет, мета,
завдання означеної письмової роботи.
Розділ 1. Релігійно-філософські погляди В.Кудрявцева
Розділ 2. Морально-богословська спрямованість ідей М.Тареєва
Розділ 3. Філософські погляди М.Карінського
Висновки
Список використаних джерел
Термінологічний словник (зазначити визначення базових понять та категорій
для засвоєння теми)

9. Філософські пошуки «пізніх гегельянців»(Б.М.Чичерін,

М.Г.Дебольський)
На основі творчого опрацювання філософської спадщини представників російської
теологічно-філософської думки другої половини ХІХ ст. підготувати письмову
роботу (10-15 стор. друкованого тексту з посиланнями на цитоване першоджерело)
за означеною темою:
Вступ – Актуальність проблеми (коротко, до 1 стор), об’єкт, предмет, мета,
завдання означеної письмової роботи.
Розділ 1. Вплив ідей Г.Гегеля на російську філософську думку ХІХ ст.
Розділ 2. Соціально-політичні погляди Б.Чичеріна
Розділ 3. Філософські погляди М.М.Дебольського
Висновки
Список використаних джерел
Термінологічний словник (зазначити визначення базових понять та категорій
для засвоєння теми)
Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в електронному вигляді
або з використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів
здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля.
6.3

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі
методи:
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування,
співбесіда, залік. Методи письмового контролю: модульне письмове
тестування; підсумкове письмове тестування, реферат.
- Комп’ютерного контролю: тестові програми.
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях,
під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог:
- систематичність відвідування занять;
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;
- повний обсяг їх виконання;
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;
- самостійність виконання;
- творчий підхід у виконанні завдань;
- ініціативність у навчальній діяльності;
- виконання тестових завдань.
6.4

Форма проведення іспиту: Комбінована. Екзаменаційний білет складається з
завдань, які включають питання з аналізу першоджерел, а також тестові завдання.
Студент письмово дає відповіді на питання з аналізу першоджерел, а також
письмові відповіді на тести.

Тривалість проведення:
2 академічні години для письмової відповіді.
Максимальна кількість балів:
40 балів. З них: За відповіді на питання з аналізу першоджерел – 20 балів. За
відповіді на тестові завдання - 20 балів.
Критерії оцінювання:
За відповідь на питання з аналізу першоджерел:
20 балів - Критичний аналіз суті та змісту першоджерел щодо поставленого питання.
Повний виклад фактів, ідей, результатів відповіді в логічній послідовності. Якісний
аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого
розвитку означеного питання. Повна доказовість висновків, обґрунтованість власної
позиції.
15 балів – Спроби критичного аналізу суті та змісту першоджерел щодо
поставленого питання. Виклад в основному фактів, ідей, результатів відповіді.
Частковий аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій
подальшого розвитку означеного питання. Доказовість висновків, обґрунтованість
власної позиції.
10 балів – Некритичний аналіз суті та змісту першоджерел щодо поставленого
питання. Частковий виклад фактів, ідей, результатів відповіді в логічній
послідовності. Спроби аналізу сучасного стану дослідження проблеми. Часткова
доказовість висновків, спроба обґрунтування власної позиції.
5 балів – Спроби некритичного аналізу суті та змісту першоджерел щодо
поставленого питання. Набір фактів, ідей, результатів відповіді без логічної
послідовності. Наявність висновків, спроба обґрунтування власної позиції.
0 балів - Відсутність аналізу суті та змісту першоджерел щодо поставленого
питання. Хаотичний виклад деяких фактів, ідей, результатів відповіді без логічної
послідовності. Відсутність аналізу сучасного стану дослідження проблеми та
розгляду тенденцій подальшого розвитку означеного питання. Відсутність висновків
та логічної обґрунтованості власної позиції.
За відповіді на тестові завдання:
20 тестових завдань - по 1 балу за кожну правильну відповідь.
6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
Орієнтовний перелік питань:
1. «Діалектика природи»: історія створення, основні ідеї
2. «Загальна» і «трансцендентальна» логіка. Система категорій І. Канта
3. «Капітал» К.Маркса: історія створення, структура, основні ідеї
4. «Критика практичного розуму» І. Канта: історія створення, структура, основні
ідеї
5. «Критика чистого розуму» І. Канта: історія створення, структура, основні ідеї
6. «Маніфест комуністичної партії» історія створення, основні ідеї
7. «Наука логіки» Гегеля: історія створення, структура, основні ідеї
8. «Феноменологія духу» Гегеля: історія створення, структура, основні ідеї
9. «Філософія права» Гегеля: історія створення, структура, основні ідеї
10.«Філософія релігії» Гегеля: історія створення, структура, основні ідеї
11.«Філософія серця» П.Д.Юркевича

12.Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха
13.Відношення науковчення до критичної філософії І.Канта
14.Вплив Гегеля на розвиток німецької та світової філософії
15.Вплив ідей марксизму на подальший розвиток філософії
16.Вплив ідей німецької філософії Нового часу на розвиток філософської думки у
Київській духовній академії першої пол. ХІХ ст.
17.Вплив творчості Гегеля та Шеллінга на українську і російську філософську
думку: порівняльний аналіз
18.Вчення про простір і час
19.Два періоди у творчості І.Канта: порівняльна характеристика
20.Діалектика Гегеля
21.Діалектика І.Канта. Розсудок і розум. Вчення про антиномії
22.Економічні ідеї марксизму: загальна характеристика
23.Естетика І.Канта
24.Життєвий шлях та становлення філософської системи Л.Фейєрбаха
25.Ідейна спрямованість російської філософської думки першої половини ХІХ ст.
26.Ідейна спрямованість філософської творчості П.Ліницького
27.Ідеї марксизму в українській та російській суспільно-політичній та
філософській думці ХІХ ст.: порівняльний аналіз
28.Ідеї філософії релігії І.Канта
29.Інтерпретація ідей І.Канта у вітчизняній духовно-академічній філософії
30.Історична доля гегелівської філософії
31.Історична доля фіхтеанства
32.Категоричний імператив І.Канта у категоріях моралі та моральності
33.Космогонічна гіпотеза І.Канта
34.Критика ідей Гегеля у Л.Фейєрбаха
35.Культурно-історичні та суспільно-політичні передумови становлення
української духовно-академічної філософії
36.Літературно-філософська спадщина В.В.Розанова.
37.М.Грушевський і український національно-визвольний рух: здобутки та
поразки
38.М.Ф.Федоров і російський космізм.
39.Місце «філософії серця» П.Д.Юркевича в українській філософії
40.Місце практичної філософії в філософській системі Фіхте
41.Натурфілософія докритичного періоду творчості І. Канта
42.Натурфілософія Шеллінга і проблема теоретичного природознавства
43.Німецька філософія Нового часу та сучасна світова філософська думка
44.Осмислення природи міфологічного у ранніх працях Шеллінга
45.Основні етапи життя і філософської творчості Фіхте
46.Основні принципи теорії пізнання Гегеля
47.Основні фази становлення духу за Гегелем
48.Особливості пошуку національної ідеї в українській та російській суспільнополітичній і філософській думці ХІХ ст.
49.Особливості розвитку української та російської філософської думки ХІХ ст.:
порівняльна характеристика
50.Особливості філософських пошуків І.М.Скворцова та В.М.Карпова

51.Політичні ідеї марксизму: загальна характеристика
52.Поняття антропології у Канта та її структура
53.Поняття здатностей душі та їх класифікація
54.Поняття науковчення у Фіхте та його основні принципи
55.Поняття суб’єктивного, об’єктивного, абсолютного духу у Гегеля
56.Пошук національної ідеї у творчості слов’янофілів (О.С.Хомяков,
І.В.Киреєвський, К.С.Аксаков)
57.Проблема свободи у І.Канта
58.Проблема співвідношення моралі і права в практичній філософії Фіхте
59.Роль М.П.Драгоманова у становленні української духовності та культури
60.Російська теологічно-філософська думка другої половини ХІХ ст.
(В.Д.Кудрявцев, М.М.Тареєв, МІ.Каринський)
61.Система категорій Гегеля
62.Система трансцендентального ідеалізму Шеллінга
63.Соціально-філософські ідеї представників Кирило-Мефодіївського товариства
та Т.Г.Шевченка
64. Співвідношення церкви і держави у Гегеля
65.Становлення філософських поглядів К.Маркса та Ф.Енгельса
66.Сутність історії філософії у «Лекціях з історії філософії» Гегеля
67.Сутність релігії у Л. Фейєрбаха
68.Сутність свободи у Фіхте та її співвідношення з мораллю і моральністю
69.Сутність свободи у Шеллінга
70.Сутність філософії міфології Шеллінга
71.Теологічна спрямованість ранніх праць Гегеля
72.Тлумачення Кантом сутності історичного процесу
73.Трансцендентальна естетика. Вчення Канта про апріорні форми споглядання.
74.Феномен вітчизняної університетської філософії кінця ХІХ – початку ХХ ст.
75.Філософія всеєдності В.С.Соловйова.
76.Філософія історії Фіхте
77.Філософія мистецтва Шеллінга
78.Філософія українського романтизму ХІХ ст. (М. Гоголь, П. Куліш)
79.Філософська спадщина П.С.Авсєнєва та Й.Г.Міхневича
80.Філософська спадщина Шеллінга: загальна характеристика
81.Філософське розуміння минулого у творчості М.С. Грушевського
82.Філософські здобутки О.М.Новицького та С.С.Гогоцького.
83.Філософські ідеї «західників» (В.Г.Белінський, М.Г.Чернишевський,
А.І.Герцен, М.А.Добролюбов): порівняльна характеристика
84.Філософські ідеї Шеллінга і Канта: порівняльна характеристика
85.Філософські ідеї Шеллінга і Фіхте: порівняльна характеристика
86.Філософські мотиви поезії Лесі Українки
87.Філософські пошуки П.Лодія та Й.Шада: порівняльна характеристика
88.Філософські та суспільно-політичні ідеї М. Костомарова
89.Філософські та суспільно-політичні погляди І.Я.Франка
90.Шеллінг і проблема пантеїзму

6.6

Шкала відповідності оцінок

Оцінка за
Рейтингова
стобальною
оцінка
шкалою
A

90 – 100 балів

B

82-89 балів

C

75-81 балів

D

69-74 балів

E

60-68 балів

FX

35-59 балів

F

1-34 балів

Значення оцінки
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу з можливими незначними недоліками
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю
помилок
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю
недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної
діяльності
Достатньо – мінімально можливий допустимийрівень знань (умінь)
Незадовільно
з
можливістю
повторного
складання –
незадовільний
рівень
знань,
з
можливістю
повторного
перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що
вимагає повторного вивчення дисципліни

Поточний
контроль
(вид, бали)

Підсумковий
контроль

Модульна контрольна
робота 1
(25 балів)

Модульна
контрольна
робота 2
(25 балів)

Українська духовноакадемічна та
університетська
філософія ХІХ ст.
(1 бал)

Модульна
контрольна
робота 3
(25 балів)

Екзамен

Українська філософська та
суспільно-політична думка
ХІХ ст.
(11 балів)
Докласична російська
філософія першої пол. ХІХ
ст. (11 балів)

Класична російська
філософія другої пол. ХІХ
ст. (11 балів)

Соціально-філософські ідеї
представників КирилоМефодіївського товариства та
Т.Г.Шевченка (5 балів)

Російська теологічнофілософська думка другої
половини ХІХ ст.
(В.Д.Кудрявцев, М.М.Тареєв,
МІ.Каринський) (5 балів)

Філософські пошуки «пізніх
гегельянців»(Б.М.Чичерін,
М.Г.Дебольський) (5 балів)

Модульна контрольна робота 4
(25 балів)

Класична російська
філософія другої пол.
ХІХ ст. (1 бал)

Докласична російська
філософія першої пол.
ХІХ ст. (1 бал)

Українська філософська
та суспільно-політична
думка ХІХ ст.(1 бал)

Змістовий
модуль 3.
Філософія
Г.В.Ф.Гегеля та
ідейна
спадщина
марксизму

Українська духовноакадемічна та
університетська філософія
ХІХ ст. (22 балів)

Українська духовноакадемічна та
університетська
філософія ХІХ ст.
(11 балів)

Філософія українського
романтизму ХІХ ст. (М.
Гоголь, М. Костомаров, П.
Куліш) (5 балів)

Л.Фойєрбах та
філософські ідеї
марксизму (1 бал)

Л.Фойєрбах та
філософські ідеї
марксизму (11 балів)

Л.Фойєрбах та філософські
ідеї марксизму (11 балыв)

Змістовий модуль
2. Філософські
системи
Й.Г.Фіхте та
Ф.В.Й.Шеллінга

Філософія Г.В.Ф.Гегеля
(2 бали)

Філософія Г.В.Ф.Гегеля
(22 бали)

Філософія Г.В.Ф.Гегеля (22
бали)

Філософська система
Ф.В.Й. Шеллінга (1 бал)

Філософська система
Й.Г. Фіхте (1 бал)

Філософія Г.В.Ф.Гегеля (5
балів)

Філософська система
Ф.В.Й. Шеллінга (11
балів)

Філософська система
Й.Г. Фіхте (11 балів)

Філософська система Й.Г.
Фіхте (11 балів)

Практична філософія
І.Канта (1 бал)

Змістовий модуль І.
Філософська система
І.Канта

Філософська система
Ф.В.Й. Шеллінга (11 балів)

Практична філософія
І.Канта (11 балів)

Практична філософія
І.Канта (11 балів)

Натурфілософія
докритичного періоду
творчості І. Канта.
Теоретична філософія
І.Канта критичного
періоду (1 бал)

Лекції
(теми, бали)

Модулі
(назви,
бали)

Філософська система Ф.В.Й.
Шеллінга (5 балів )

Натурфілософія
докритичного періоду
творчості І. Канта.
Теоретична філософія
І.Канта критичного
періоду (11 балів)

Натурфілософія
докритичного періоду
творчості І. Канта.
Теоретична філософія
І.Канта критичного
періоду (11 балів)

Натурфілософія
докритичного періоду
творчості І. Канта.
Теоретична філософія І.Канта
критичного періоду (5 балів )

Семінарські
заняття
(теми, бали)

Практичні
заняття
(теми, бали)

Самостійна робота

10.

Навчально-методична картка дисципліни
Загальний обсяг роботи студента – 120 год., З них контактні – 56 год. (лекції – 20 год.,
семінари – 8 год., практичні – 28 год.). Самостійна робота –46 год., модульний
контроль – 8.
Змістовий модуль 4. Філософська думка
східних слов’ян ХІХ ст.

8. Рекомендовані джерела
Основна:
1. Гегель, Г.В.Ф. Лекции по истории философии / Г.Гегель. – СПб.: Наука,
1994.
2. Гегель, Г.В.Ф. Наука логики: в 3-х т. / Г.Гегель. – М., 1970-1972
3. Гегель, Г.В.Ф. Философия религии / Г.Гегель. - В 2-х т. – М., 1976-1977
4. Гегель, Г.В.Ф.. Лекции по истории философии / Г.Гегель. – СПб, 1993
5. Гегель, Г.В.Ф.. Феноменология духа / Г.Гегель. – СПб., 1991
6. Гегель, Г.В.Ф.. Философия истории : в 3-х т. / Г.Гегель.– СПб., 1992
7. Гегель, Г.В.Ф.. Философия права / Г.Гегель. – М., 1990
8. Гогоцкий, С.С. Введение в историю философии / С.С.Гогоцкий. -К., 1871.
9. Гогоцкий, С.С. Краткое обозрение педагогики / С.С.Гогоцкий. - К., 1882.
10.Грушевский, М. С. Очерк истории украинского народа / М.С.Грушевский;
Сост. и ист.- биогр. очерк Ф. П. Шевченко, В. А. Смолия; Прим. В. М.
Рычки, А. И. Гуржия. – К.: Либыдь, 1990. – 400 с.
11.Грушевский, М. С. Очерк истории украинского народа / М.С.Грушевский. –
2-е изд. – К.: Либідь, 1991. – 400 с.
12.Кант, И. Критика чистого разума [Электронный ресурс] / И.Кант. – Режим
доступа: http://avidreaders.ru/book/kritika-chistogo-razuma.html, свободный. –
Название с экрана
13.Кант, И. Критика практического разума [Электронный ресурс] / И.Кант. –
Режим
доступа:
https://www.e-reading.club/book.php?book=25300,
свободный. – Название с экрана
14.Кант, И. Критика способности суждения [Электронний ресурс] / И.Кант. –
Режим
доступа:
https://www.libfox.ru/288321-immanuil-kant-kritikasposobnosti-suzhdeniya.html, свободный. – Название с экрана
15.Кант, И. Основы метафизики нравственности [Электронний ресурс] /
И.Кант.
–
Режим
доступа:
https://royallib.com/book/kant_i/osnovi_metafiziki_nravstvennosti.html,
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16.Карпов, В.Н. Введение в философию / В.Н.Карпов. - СПб., 1840.
17.Костомаров, М.І. Закон Божий (Книга буття українського народу) /
М.І.Костомаров. - К.: Либідь, 1991. – 40 с.
18.Костомаров, М.І. Твори в 2-х т. / М.І.Костомаров . - К.: Дніпро, 1967. - Т.1. Т.2.
19.Линицкий, II.И. Основные вопросы философии. Опыт систематического
изложения философии / П.Линицкий. -К., 1901.
20.Линицкий, П. Обзор философских учений / П.Линицкий. - К.: Изд.-во
С.Т.Еремеева, 1874. – С.1-10
21.Линицкий, П.И. Образовательное значение философии / П.И.Линицкий //
Труды КДА. - К., 1872.- KH.11.
22.Маркс, К. Критика политической экономии / К.Маркс. – М., 2009. - Кн. 1 :
Процесс производства капитала. (Главы 13-25). –528 с.
23.Михневич, И.Г. Задача философии / И.Г.Михневич // Журнал МНП. - 1842.
18
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25.Потебня, А.А. Теоретическая поэтика / А.А.Потебня. - М.: Высш. шк., 1990.
– 344 с.
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27.Соловьев, В.С. Сочинения в 2 томах. – Т.1. - М.: Мысль, 1988. – 892 с.
28.Соловьев, В.С. Сочинения в 2 томах. – Т.2. - М.: Мысль, 1988. – 822 с.
29.Фейербах, Л. История философии: в 3-х т. / Л.Фейербах. – М.: Мысль, 1974
30.Фейербах, Л. Сочинения : в 2-х т. / Л.Фейербах. – М.: Наука, 1995
31.Фейєрбах, Л. Сущность християнства / Л.Фейербах. – М.: Мысль, 1965
32.Фихте, И. Г. Назначение человека // Фихте, И. Г. Сочинения: в 2-х т. /
И.Фихте. — СПб., 1993. — Т. 2.
33.Фихте, И. Г. Основные черты современной епохи // Фихте, И. Г. Сочинения:
в 2-х т. / И.Фихте. — СПб., 1993. — Т. 2.
34.Фихте, И. Г. Сочинения: в 2-х т. - Т. 1 / И.Фихте; сост. и примеч. В.
Волжского. — СПб.: Мифрил, 1993. — 687 с.
35.Чернышевский,
Н.
Г.
Избранные
философские
сочинения
/
Н.Г.Чернышевский. – М.: «Директ-Медиа», 2008
36.Шеллинг, Ф. В. Й. Философия откровения / Ф.Шеллинг.— Т. 1. — СПб.,
2000
37.Шеллинг, Ф. В. Я. Введение в философию мифологии // Шеллинг, Ф.
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496 с.
39.Энгельс, Ф. Л.Фейєрбах и конец классической немецкой философии /
Ф.Энгельс. – М.: Политиздат, 1966.
40.Юркевич, П. Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению
слова Божия / П.Д.Юркевич // Философские произведения. – М.: Правда,
1990. – 670 с.
41.Юркевич, П.Д. Вибране / П. Д. Юркевич ; пер. з рос.: В. П. Недашківський ;
упоряд.,авт.передм., та приміт.: А. Г. Тихолаз . – Київ : Абрис, 1993 . – 396 с
Додаткова:
1. Асмус, В.Ф. Очерки истории диалектики в новой философии. Диалектика в
философии Шеллинга / В.Асмус // Избранные философские труды. –
М.,1971.– С.100-113.
2. Асмус, В.Ф. Иммануил Кант / В.Асмус. – М.: Наука, 1973. – 539 с.
Електронний ресурс: http://logicbooks.info/sites/default/files/asmus._immanuil_kant.pdf
3. Введенский, А.И. Очерки истории русской философии / А.И.Ввведенский,
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1991.- 592 с.
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1997.
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6. Волинка, Г. У витоків вищої освіти Київщини / Г.Волинка, Н.Мозгова //
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2002.
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1979
11.Гайденко, П.П. Парадоксы свободы в романтической философии /
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