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Дороговкази гегельянства: міф чи реальність 

 

Анотація. Дисципліна «Дороговкази гегельянства: міф чи реальність» 

належить до переліку дисциплін вільного вибору студентів ВНЗ та 

викладається у 1 семестрі 3 курсу ОР «бакалавр», ОНП «філософія». 

Навчальна дисципліна знайомить студентів із основними віхами історії 

гегелівської філософії: від витоків до сучасної рецепції. Визначаються 

предмет, завдання, головні напрямки та проблематика гегелезнавчих 

студій, методологічним опертям яких визначається як історико-

філософського реконструкцією змісту філософської системи самого 

філософа, так і аналізом критичного доробку традиції. Послідовно 

розглядається та належно спростовується чи підтверджуєтеся 

правомірність усталеної характеристики творчості мислителя, з огляду на 

радянський та зарубіжний досвід. 

 

Кількість кредитів: 4 

 

Мета навчальної дисципліни полягає у переосмисленні ролі й значення 

філософського доробку Г. Гегеля у розвитку як німецької класичної 

філософії, так і подальшої філософської традиції, а також сприяння 

засвоєнню навичок самостійної роботи з текстами, критичного та творчого 

огляду матеріалу. 

 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати 

хронологію історико-філософського процесу від Давніх часів 

до початку ХІХ ст.; основні його етапи, характерні напрями 

розвитку, специфіку філософських учень. 

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів 

та явищ соціальних процесів, які лягають в основу певного 

типу філософування, проводити порівняння та аналогії між 

поглядами різних мислителів, робити висновки щодо 

продуктивності та евристичності окреслених ідей. 

3. Володіти елементарними навичками наукового 

дослідження; роботи з текстами першоджерел, критичного та 

неупередженого ставлення до коментуючої літератури; 

використання понятійно-категоріального апарату при 
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здійсненні самостійного дослідження. 

 

Основні теми курсу:  

 

Тема 1. Секрет Гегеля: біобібліографічний ракурс. 

Тема 2. Молодий Гегель. Релігійне питання. 

Тема 3. Ранні філософсько-правові погляди. 

Тема 4. Становлення системи. Засади «Феноменології духу». 

Тема 5. На шляху до ідеї. Від «Феноменології духу» до «науки 

логіки». 

Тема 6. Царство чистої думки. Становлення поняття. 

Тема 7. Від логіки до філософії духу. 

Тема 8. Гегелівська школа. 

Тема 9. Феномен неогеґельянства. Німецька та італійська версії. 

Тема 10. Філософія Абсолютного ідеалізму. 

Тема 11. Французьке неогегельянство. 

Тема 12. Гегельянство в українському університеті. 

Тема 13. Радянська інтерпретація філософії Геґеля. 

Тема 14. Геґель на філософських обріях XIX ст. 

 

Мова викладання: українська  

 

Термін вивчення:  Дисципліна вивчається на 3 курсі ОПП «Філософія» в 

обсязі 120 годин, у тому числі 6 годин аудиторних занять (4 год. лекційних 

занять, 2 год. – семінарських занять), 114 годин самостійної роботи. 

 

Форма контролю: залік 

 

Викладач: кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри історії 

філософії  Титаренко Вадим Анатолійович. 

 

Інформація про викладача: http://phildep.univ.kiev.ua/ua/article/266 

http://phildep.univ.kiev.ua/ua/article/266

