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Мета та завдання дисципліни
Мета дисципліни: глибоке і творче засвоєння основ філософських вчень
мислителів та шкіл філософії доби Відродження як однієї із важливих
складових історії світової філософії, ціннісними орієнтирами і
регулятивними принципами знання й світогляду яких була християнська
релігія та спрямованість на гуманістичні цінності на становлення ідеалів
науки; вивчення особливостей становлення філософії доби Відродження –
від гуманістичних цінностей до перших „провісників” науки.
Завдання вивчення дисципліни: засвоєння таких основних рис філософіїї
доби Відродження як гуманізм, ідеальне суспільство, геліоцентризм та
згодом геоцентризм, зародження та розвиток природознавства, яке
переросло у науку.
Тематика дисципліни
Гуманістична філософія
Неоплатонізм. Філософія Миколи Кузанського
Містична філософія Якоба Бьоме
Натурфілософія
Християнська антропологія: Мішель Монтень і Еразм Ротердамський
Стиль та методика навчання
Лекційні та практичні заняття

Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання
(реферативна робота), екзамен.
Компетентності
ЗК1. Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово.

Спеціальні
(фахові,
предметні)

СК1. Здатність застосовувати знання в галузі теоретичної і практичної
філософії, інтегрувати знання, що отримано в різних галузях
гуманітаристики.
СК8.
Здатність
аналізувати
взаємозв’язок
загальнолюдського,
національного, регіонального аспектів у соціокультурному вимірі, розуміти
роль культури для ціннісної світоглядно-філософської орієнтації в
соціальних процесах.
СК11. Здатність аналізувати інформацію з різних джерел, документів,
текстів для розгляду відповідних філософських завдань, використовувати
загальні та спеціальні фахові методи й інструменти дослідження.

E

Основні результати навчання
РН1.(К) Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію
українською мовою та хоча б однією із поширених європейських мов.

РН16. (З) Вміти простежувати основні тенденції розвитку філософської
думки.
РН17. (АВ) Вміти розкривати евристичний потенціал сучасної української
філософії.
РН18. (У) Уміти розробляти нові моделі, що прояснюють становище
людини у сучасному світі.
РН20. (З) Знати закономірності розвитку філософського знання та тенденції
розгортання соціокультурних процесів.
РН26. (К) Вміти розрізнювати напрямки, канали і типи інформації,
підбирати та аналізувати джерелознавчу базу філософських досліджень.

