
Анотація навчальної дисципліни «Філософія в інгуманістичній перспективі» 

 

Анотація. Дисципліна «Філософія в інгуманістичній перспективі» належить до 

переліку дисциплін вільного вибору студента. 

Інгуманістична перспектива філософії визначається зверненням до акторів, 

об’єктів, «нелюдських» сутностей. В антропологічному контексті напрямки, які 

вивчаються в курсі намагаються в своїй проблематиці проникнути і осягнути логіку 

об’єктів, «нелюдських» сутностей, інших культур, незрозумілих феноменів. Логіка опису 

«нелюдських» сутностей відкидає традиційну антропоцентричну філософську 

раціоналізацію світу. 

В ході вивчення курсу, студент матиме змогу ознайомитися з філософськими 

напрямками: Спекулятивний реалізму, Спекулятивний матеріалізму, Об’єктно 

орієнтованою онтологією, сучасним Імматеріалізмом, Пласкими онтологіями, Темним 

віталізмом, Темною екологією, Акселераціонізмом, Спекулятивний аннігіляціонізм (), 

Постгуманізмом, Каннібальскими метафизиками,, Антинаталізмом; а також з 

відповідними роботами і персоналіями, такими як А. Греймас, Г. Тард, Б. Латур, Дж. Ло, 

А. Мол, Р. Брасье, Г. Харман, К. Мейясу, Т. Лиготти, Лавкрафт, Дж. Вандермеер, Б. 

Вудард, Дж. Беннет, Т. Мортон, Н. Ланд, Р. Негарестані, Ю.Такер, Л. Брайянт, С. Шавиро, 

М. Деланда, Г. Шамаю, Д. Харуей, Р. Брайдотті, П. Цапфе, В. Ди Кастру, Д. Бенатарт, М. 

Розен та ін. 

 

Кількість кредитів: 4. 

 

Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів знання в області інгуманістичної 

філософії, її особливостей та трендових напрямків, засвоїти навички самостійного 

опрацювання текстів та засвоєння інформації завдяки сучасним інтерактивним засобам, 

зрозуміти специфіку способу філософського мислення в інгуманістичній перспективі, а 

також в процесі активних дискусій - відкрити можливості для розвитку високого рівня 

творчого, критичного та аналітичного мислення. Визначити місце інгуманістичної 

філософії в сучасній, постсучасній філософії. 

 

Попередні вимоги: 

Студент повинен знати, що існує тісний зв'язок сучасної філософії з інгуманістичною 

традицією та відмінності інгуманістичного філософування від класичної традиції; що 

інгуманістична філософія відкрила для історії філософії шлях мережевої нелінійності та 

ризоматичного конструювання філософських концептів, яке виражається у відкритості та 

динамізмі філософських напрямків, течій, проблем; що інгуманістична філософія 

зорієнтована на конкретику, окремі вчення чи проблеми, які виявляються у всіх сферах 

життя людини. 

Студент повинен вміти: сприймати інгуманістичну філософію як специфічний тип 

філософствування; творчо осмислювати напрямки розвитку інгуманістичних 

філософських ідей; застосовувати специфічну методологію інгуманістичної філософії, яка, 

будуючись на рівноцінній множинності, відсилає до окремих постатей, текстів, понять у 

дослідницькій діяльності. 

 

Основні теми курсу: 

 

Спекулятивний реалізм 

Спекулятивний матеріалізм 

Об’єктно орієнтована онтологія 

Імматеріалізм 

Пласкі онтології 



Темний віталізм 

Темна екологія 

Акселераціонізм 

Спекулятивний аннігіляціонізм (М. Розен) 

Постгуманізм 

Каннибальскі метафізики 

Антинаталізм 

 

Мова викладання: українська. 

 

Форма контролю: залік 

 

Термін вивчення: дисципліна вивчається на 5 курсі ОПП «Філософія» в обсязі 120 годин, 

у тому числі 6 годин аудиторних занять (4 год. – лекційні заняття; 2 год. – практичні 

заняття), 114 години самостійної роботи. 

 

Викладач: Кириченко Михайло Сергійович, к.філос.н., доцент кафедри історії філософії 

філософського факультету. 


