
Структуралізм та пост структуралізм. 

 

Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Структуралізм та 

постструктуралізм» належить до переліку дисциплін вільного вибору студента 

та викладається у 7 семестрі бакалаврату. Провідною ідеєю курсу є розкриття 

головних засад структуралістської епістемології та її постструктуралістської 

рефлексії, що постає як філософія гуманітарних наук. 

 

Мета дисципліни – розкрити специфіку філософського і наукового пізнання 

культурних феноменів на підставі новітніх методологічних підходів і концепцій 

у структуралізмі та постструктуралізмі. 

 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати загальні уявлення 

про теоретичну і практичну філософію; про специфіку філософських проблем у 

їхньому стосунку до науки, релігії, мистецтва як форм духовного життя людства; 

про засади критичного осмислення філософських концепцій та про основні 

варіанти розв’язання філософських проблем; про сутність й типи наукової 

раціональності; про загальну структуру світогляду та теоретичної і практичної 

діяльності людини. 

2. Вміти здійснювати аналітичну роботу; збирати та інтерпретувати наукову 

інформацію, обробляючи основну літературу з практичної та теоретичної 

філософії, ставити загальні цілі і основні завдання філософських досліджень; 

полемізувати стосовно ключових філософських проблем, обираючи 

обґрунтоване рішення; визначати загальні риси онтологічних, гносеологічних, 

соціальних, культурних та історичних явищ;  

3. Володіти елементарними навичками розв’язувати задачі та практичні 

проблеми у процесі навчання; опрацьовувати літературу з теоретичної та 

практичної філософії; обґрунтовувати цілі та напрямки досліджень з філософії, 

зокрема аналізувати філософські проблеми соціальної практики, прогнозувати 

відповідні тенденції та наслідки її розвитку, розробляти моделі її можливого 

вдосконалення; здійснювати різні види дослідницької роботи (анотації, 

реферати, бібліографії) щодо тематики теоретичної та практичної філософії; 

належним чином представляти результати проведених досліджень; здійснювати 

комунікацію в професійному середовищі. 

 

Основні теми курсу: 

Тема 1. Вступ. Лінгвістичний поворот і структуралізм. 

Тема 2. Структуралізм і гуманітарні науки. 

Тема 3. Два види структуралізму? 

Тема 4. Граматологія і письмо. 

Тема 5. Археологія і висловлювання. 

Тема 6. Міфологія і конотація.  

Тема 7. Метафізика поверхні. 

 

 



Мова викладання: українська. 

Термін вивчення: дисципліна вивчається у 7 семестрі бакалаврату ОПП «Філософія» в обсязі 

90 годин, у тому числі 28 годин лекційних занять, 14 годин семінарських занять та 48 годин 

самостійної роботи. 

Форма контролю: залік 

Викладач: Баумейстер А.О., д.ф.н., професор кафедри теоретичної і практичної філософії. 

 


