
Анотація навчальної дисципліни «Просвітництво – європейська прикладна 
історія філософії» 

 

Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Просвітництво – європейська 
прикладна історія філософії» належить до переліку дисциплін вільного вибору 
студента та викладається у 7 семестрі бакалавріату, спеціальності «релігієзнавство». 
Протягом семестру вивчається філософія Просвітництва, що займає певне місце у 
процесі розвитку європейської філософії загалом, та поглиблене історико-
філософське дослідження філософських вчень, розроблених представниками 
філософії Просвітництва, які не лише вплинули на розвиток філософських вчень 
сьогодення, але й сформували вчення актуальні своєю проблематикою для даної 
спеціальності. Дана дисципліна формує у студента уявлення про те, що філософія 
Просвітництва орієнтована на емпіричне, одиничне, вона звертає увагу на окремі 
персоналії, постаті, тексти, що не є підставою утворення універсальних конструктів. 

 

Кількість кредитів: 4. 

 

 

Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів знання філософії Просвітництва, її 

особливостей та трендових напрямків, засвоїти навички самостійного опрацювання текстів 

та засвоєння інформації завдяки сучасним інтерактивним засобам, зрозуміти специфіку 

способу філософського мислення в епоху Просвітництва, а також в процесі активних 

дискусій - відкрити можливості для розвитку високого рівня творчого, критичного та 

аналітичного мислення. Визначити місце філософії Просвітництва в модусі модерної 

філософії. 

 

Попередні вимоги: 

Студент повинен знати, що існує тісний зв'язок філософії Просвітництва з історичною 

наукою та відмінності просвітницького філософування від класичної традиції; що 

Просвітництво відкриває для історії філософії шлях мережевостї нелінійності та 

ризоматичного конструювання філософських концептів, яке виражається у відкритості та 

динамізмі філософських напрямків, течій, проблем; що філософія Просвітництва 

зорієнтована на конкретику, окремі вчення чи проблеми, які виявляються у всіх сферах 

життя людини. 

Студент повинен вміти: сприймати філософію Просвітництва як специфічний тип 

філософствування; творчо осмислювати напрямки розвитку філософських ідей у Європі та 

світі упродовж зазначеного періоду; застосовувати специфічну методологію, яка, 

будуючись на рівноцінній множинності, відсилає до окремих постатей, текстів, понять у 

дослідницькій діяльності. 

 

Основні теми курсу:  

Історична типологія Просвітництв 

Північноєвропейське і французьке Просвітництво  

Шотландське Просвітництво 

Просвітницька трансформація картезіанства у 2-й пол. ХVІІ ст. 

Просвітництво і Пост-просвітництво. 

Кондорсе і "Дійсне вдосконалення людини"  

Невдача Просвітницького обгрунтування моралі за Макінтайром 

 Герменевтика Просвітництва і Романтизму Ганса-Ґеорга Гадамера  

Просвітницький проект Клода-Адріена Гельвеція 

Філософсько-просвітницький концепт Жан-Жака Русо 

Просвітництво і Маркіз де Сад (атеїзм, сенсуалізм, людська природа) 



Мова викладання: українська. 

 

Форма контролю: залік 

 

Термін вивчення: дисципліна вивчається на 4 курсі ОНП «Релігієзнавство» в обсязі 120 

годин, у тому числі 60 годин аудиторних занять (30 год. – лекційні заняття; 30 год. – 

практичні заняття), 60 годин самостійної роботи. 

 

Викладач: Кириченко Михайло Сергійович, к.філос.н., доцент кафедри історії філософії 

філософського факультету. 

 


