
Інтелектуальна історія Європи 

 

Тип дисципліни:  

вибіркова (за вибором спеціальності). 

Семестр:  

перший. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години: лекції – 32, семінарські 

заняття – 16. 

Лектор:  

доктор істор. наук, професор Тельвак В. В. 

Результати навчання:  
Знання:  

 провідних наукових категорій та понять курсу (інтелектуальна історія, філософія історії, 

методологія історії, античність, середні віки, відродження, наукова революція, бароко, просвітництво, 

романтизм, позитивізм, неоромантизм, модернізм, постмодернізм, наукова школа, історіографічний 

напрямок, історіографічний контекст, наукова парадигма, наукова дискусія); 

 розуміння явищ, закономірностей і процесів у галузі інтелектуальної історії: становлення та 

розвитку інтелектуальної історії, еволюції наукових парадигм та явищ, періодизації інтелектуальної 

історії, принципів та методів інтелектуальної історії. 

Уміння:  

 виявляти та інтерпретувати головні явища європейської інтелектуальної культури, простежувати 

залежність пояснювальних моделей від змінних ідеологічних і суспільно-політичних обставин;  

 володіти навичками проблемного та дискусійного трактування питань інтелектуальної історії 

європейської цивілізації;  

 організовувати й проводити наукову полеміку з питань інтелектуальної історії європейської 

цивілізації;  

 формувати власне ставлення до ключових проблем курсу. 

Здатності:  

 практикувати наукові методи в процесі історіографічного дослідження; 

 висвітлювати історичні факти крізь призму різних історіографічних концепцій; 

 виявляти тенденції і закономірності розвитку історичних знань про минуле суспільства; 

 формулювати історіографічну концепцію; 

 використовувати здобуті знання у професійній діяльності. 

 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- Історіософія та методологія історії 

Зміст навчальної дисципліни:  

Вступ. Антична інтелектуальна спадщина. Інтелектуальна культура доби європейського 

середньовіччя. Епоха Відродження та її інтелектуальне обличчя. Революція в інтелектуальній 

культурі XVII ст. Інтелектуальна культура "Віку Розуму". Інтелектуальні метаморфози епохи 

Романтизму. Інтелектуальна культура доби модернізму (друга половина ХІХ – перша половина 

ХХ ст.). Постмодернізм як сучасний стан інтелектуального розвитку. 

Рекомендована література:  

1. Боннар А. Греческая цивилизация / А.Боннар. – Москва: “Искусство”, 1992. – Т. 2. От 

Антигоны до Сократа. – 334 с. 

2. Гайденко В. Западноевропейская наука в средние века: общие принципы и учение о 

движении / В.Гайденко, Г.Смирнов. – Москва: Наука, 1989. – 351 с. 

3. Реконструкція світоглядних парадигм. Нові тенденції в Західній філософії. – Київ: 

Наукова думка, 1995. – 188 с. 

4. Кирсанов В. Научная революция XVII века / В.Кирсанов. – Москва: Наука, 1987. – 342 с. 



5. Кузнецов Б.Г. Идеи и образы Возрождения (Наука 16-17 вв. в свете современной науки) 

/ Б.Г.Кузнецов. – Москва: Наука, 1979. – 279 с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усні відповіді на семінарських заняттях, виконання контрольної роботи 

та  індивідуального завдання. 

– підсумковий контроль: екзамен. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. 


