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Історія української філософії є органічним складником історії всесвітньої філософії.
Вона виявляє закономірності розвитку філософської думки українського народу.
Завдання, яке вона реалізує, — це відтворення цілісного образу філософії як складової
частини української культури, збудження творчого потенціалу життєвої активності нації,
консолідувавши її на досягнення жаданих змін в усіх сферах суспільного життя,
збудження духу нації.

Дух невід'ємний від історії. Не дух народу зроджує історію, а навпаки, народ стає
таким, яким він є, — за плином історичної драми власного життя. Шлях кожного народу
— це хресний шлях, й історія — не ідилія, а драма, в якій гартується й формується дух
нації, духовне обличчя народу. Тому-то пробудження духу неможливе без
переосмислення й переживання історичного шляху народу. Дух виявляється завжди
ретроспективно, як наслідок, що виникає під час відтворення поступального розвитку
суспільства у самосвідомості нації. Чим більш високе досягнення духу фіксується, тим
глибшою є ретроспекція історичного досвіду нації. Причому, чи не найвагоміші
результати на цьому шляху повинна здобути історико-філософська наука. Отже, саме
історія філософії виявляється чи не найбільш дотичною до сфери, де відтворюється
розвиток духовності народу, де реконструюється дух нації. У цьому розумінні історії
філософії належить відповідальне місце у комплексі наук, покликаних слугувати
реалізації цілей відродження духу українського народу.



Метою вивчення дисципліни виступає формування цілісного

уявлення української філософської традиції у її історичній

ретроспективі. Зміст дисципліни забезпечує:

• комунікативна компетенція як сукупність вмінь та навичок інтеграції
особистості в систему соціальних та професійних взаємовідносин;

• накопичення знань про українську історико-філософську традицію;

• формування вмінь та навичок історико-філософського аналізу

формування загальних та спеціальних компетенцій:

• здатність проектування та здійснення комплексних досліджень, у тому
числі міждисциплінарних, на основі цілісного системного наукового
світогляду з використанням знань історії та філософії наук;

• здатність планувати і вирішувати завдання власного професійного і
особистісного розвитку, підвищення рівня сформованості рефлексії та
саморефлексії, прагнення до постійного професійного розвитку та
самовдосконалення;

• поглиблене знання сучасних концепцій історії філософії, вміння
кваліфіковано їх викладати, порівнювати та запроваджувати як
аргументовану критику, так і конструктивні шляхи вирішення проблем;

• готовність вести експертну та аналітичну роботу з вивчення, дослідження
історико-філософських проблем у інших філософських, загальнонаукових
та спеціально-наукових галузях знань, репрезентувати результати наукових
досліджень у вигляді наукових публікацій, докладів та ін.

очікувані результати навчання
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