
 

ПОСТСУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ: pro et contra  

1. Мета дисципліни - забезпечення цілісної системи уявлень з історії філософії: становлення та розвитку 

філософії в руслі сучасних філософських тенденцій/філософій, а також спроба систематизації та 

схематизації постсучасних напрямків/вчень/ідей. Формування у студентів знання філософського 

процесу в руслі постсучасності, сприяння розумінню та засвоєнню специфічних/особливих рис епохи, 

завдяки поглибленню навичок пошуку інформації, самостійного опрацювання текстів та розуміння 

специфіки сучасного філософського мислення. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати базові принципи історико- 

філософського процесу; принципи та усталені підходи періодизації історії філософії, зокрема 

філософські/історико-філософські тенденції у ХХ-ХХІ ст., основоположення застосування різних методів 

та підходу до аналізу явищ історії філософії, її систематизації та можливостей структурування. 

2. Вміти аналізувати матеріал, працювати з текстами/інформаційними джерелами та вміти їх 

класифікувати у відповідності до сучасної цифрової епохи, володіти категоріальним апаратом історико-

філософського дослідження; застосовувати методологічний інструментарій історико-філософського 

дослідження, самостійно укладати джерельну базу (власного) дослідження; 

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та роботи з інформацією; 

критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних, культурно-мистецьких подій та 

явищ; використання іншомовних фахових історико- філософських інформативних джерел; відкритого 

ставлення до засвоєння нової інформації. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «ПОСТСУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ: pro et contra» належить 

до переліку дисциплін за вибором студентів та викладається у 8 семестрі бакалаврату, заочної форми 

навчання, спеціальності «філософія». 

На розгляд виноситься та складова сучасної філософія «філософії contemporary», яка 

характеризується як «постфілософія» та «постсучасна філософія», та на сьогоднішній день займає 

відповідне місце у процесі розвитку європейської філософії загалом. Постсучасна філософія дає поглиблене 

та доповнене розуміння історико-філософського процесу, відкриває низку/палітру філософських вчень, 

розроблених представниками постсучасної філософії XXI ст., які не лише вплинули на розвиток 

філософських вчень сьогодення, але й сформували вчення актуальні своєю проблематикою для формування 

спеціальних знань з даної спеціальності. 

Дана дисципліна формує у студента уявлення про те, що існує відмінність між сучасністю та 

постсучасністю, як на термінологічному, так і на змістовному рівнях, що постсучасна філософія не є 

однозначним явищем не лише в системі філософського знання, але й в структурі історії філософії, вона 

потребує власної ревізії та постійного критичного переосмислення, а також відкриває ряд проблем, які 

відповідають безпосередній діяльності сучасної людини та викликам, які постають перед людиною сучасної 

епохи. 

4. Завдання (навчальні цілі) - надати студентам цілісну та поглиблену систему знань з історії розвитку 

філософської думки XXI ст., що виражається в змісті «постсучасної філософії»/«постфілософії» та 

постфілософських вчень. В результаті навчання студенти мають засвоїти специфіку лексики постсучасного 

філософського кшталту, методологічних підходів, особливостей написання робіт філософами, які діють в 

руслі постсучасної філософії. Уможливити засадничі принципи критичного мислення та на основі нього 

вибудовувати можливі критичні зауваги до окремих вчень та персоналій. А також, усвідомити можливі 

підходи до розмежування «філософії» та «постфілософії», «сучасного» та «постсучасного». Здобути 

навичку здійснення початкового історико-філософського аналізу творів видатних мислителів 

сучасності/постсучасності, та аргументованого викладу їх зміст. 

Години: 90 годин (4 год. лекції, 2 год. семінарські заняття, 84 год. самостійна робота) 

Викладач: Кириченко Михайло Сергійович, канд. філос. наук, доцент кафедри історії філософії 


