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Вступ 

 

Курс "Філософська антропологія" є базовим курсом для студентів спеціальності «філософія» і викладається 

в І семестрі на I курсі магістратури в обсязі 40 годин, з них лекцій – 28 годин, семінарських занять – 12 годин. 

Підсумковий контроль у формі іспиту.  

Курс «Філософська антропологія» передбачає висвітлення найбільш характерної тематики сучасних філософсько-

антропологічних досліджень, що склалась в межах основних методологічних стратегій філософії ХХ сторіччя. 

    Предметом курсу виступають: 

аналіза філософсько-антропологічної рефлексії життєдіяльності та умов самоконституювання людини; 

пов’язаність філософської антропології з практичною філософією та методологією соціально-гуманітарного 

знання.. 

     Мета та завдання дисципліни 

 ознайомлення студентів з предметною областю філософсько-антропологічних досліджень, їхньою 

взаємодією із комплексом філософських та наукових дисциплін, способом аналізи філософсько-

антропологічної проблематики в контексті найвпливовіших сучасних методологій; 

 формування у студентів навичок самостійної орієнтації в концепціях та поняттях сучасної філософсько-

антропологічної науки на основі опрацювання текстів найбільш презентативних персоналій. 

 В результаті вивчення дисципліни студенти мають оволодіти: 

 чіткими уявленнями про базові поняття філософської антропології, уміти розрізняти та зіставляти ключові 

поняття, виявляти їхнє методологічне навантаження, націленість на конкретно-наукове дослідження 

людської життєдіяльності.  

Зв’язок з іншими дисциплінами 

Необхідною вимогою в освоєнні курсу філософської антропології є розуміння ролі філософсько-антропологічної 

рефлексії в становленні онтологічної, методологічної та аксіологічної складових філософського знання, їхнього 

впливу на уявлення про людину в науці, теології, політиці. 

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна «Філософська антропологія» 

оцінюється за модульною системою. Вона складається з 2 модулів.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 – бальною шкалою.  

Форми поточного контролю: оцінювання виступів на семінарських заняттях і домашніх самостійних завдань; 

контрольних робіт виконаних студентами дома; творчих есе.  

 

Поточний –  

Поточний контроль (ЗМ1) 

Вид роботи 

 

Мін. кількість балів 

за вид роботи 

Макс. 

кількість 

балів за вид 

роботи  

Макс. кількість балів за 

ЗМ   

Доповідь на семінарському занятті 4 7 42 

Доповнення на семінарському 

занятті 

- 2 12 

ВСЬОГО 100 

 

Поточний контроль (ЗМ2) 

Вид роботи 

 

Мін. кількість балів 

за вид роботи 

Макс. 

кількість 

балів за вид 

роботи  

Макс. кількість балів за 

ЗМ   

Доповідь на семінарському занятті 2 5 40 

Доповнення на семінарському 

занятті 

- 1 8 

ВСЬОГО 100 

 

 

 

 

 



За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується із 

оцінок за кожен з двох модулів у семестрі та оцінки за іспит за наступною формулою. 

ПО= ЗМ1Ч k1+ ЗМ2 Ч k2 + ІспитЧ kісп 

 

 

 Змістовний 

модуль 1 (ЗМ1) 

Змістовний 

модуль 1 (ЗМ2) 

Іспит Разом 

(підсумкова 

оцінка) 

Вагові 

коєфіцієнти (%) 

25% 

k1=0,25 

25% 

k2=0,25 

50% 

Kісп=0,5 

100% 

Максимальна 

оцінка в балах 

100 100 100 100 

Оцінка (бали) 25 25 50 100 

 

Шкала відповідності: 

Шкала відповідності 

  

За 100-бальною шкалою 

 

Оцінка за національною шкалою 

90 - 100 

 

 5 

 

відмінно 

 
85-89 

 

4 

 

добре 

 

75-84 

 

 

 

 

 

65-74 

 

3 

 

задовільно 

 

60-64 

 

 

 

 

 

35-59 

 

2 

 

незадовільно 

 

1-34 

 

 

 

 

 

 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє арифметичне за два змістовні 

модуля, яке менше ніж 50 балів (не менш ніж 10 балів з урахуванням коефіцієнтів за обидва модулі), то студент не 

допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на 

семестр з дисципліни «Філософська антропологія». 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ Назва теми 
Кількість годин 

лекції семінари 

Змістовний модуль 1 

 

1 Предмет філософської антропології 2  

2 Місце і роль філософської антропології в системі філософського й 

гуманітарного знання 

2 2 

3 Три кола уявлень про людину: раціональна реконструкція історії 

антропологічних поглядів 

4  

4 Винайдення суб’єктивності 2 2 

5 Філософія підозри як теоретичне тло філософської антропології 2  

Змістовний модуль 2 

 

6 Заснування філософської антропології у творах Шелера, Плеснера, Ґелена 4 2 

7 Фундаментальна онтологія Гайдеґера та філософська антропологія 2  

8 Політична антропологія Ганни Арендт 2 2 

9 Несвідоме, відчуження і репресія в людському бутті (Маркс, Фройд, Фром, 4 2 



Маркузе) 

10 Інтерсуб’єктивність і тілесність як виміри людського буття (Гусерль, Сартр, 

Мерло-Понті) 

2  

11 Людське буття як діалог (Бубер) і як відповідь (Вальденфельс) 2 2 

Всього 28 12 

 

 

Загальний обсяг – 40 год. 

В тому числі: 

Лекції – 28 год. 

Семінари –12 год. 

 

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ 

 

Змістовний модуль 1. 

 

Тема 1. Предмет філософської антропології 

Філософська антропологія – універсальне вчення про людину. Людина як homo sapiens і як homo faber, розумність і 

діяльність як специфічні характеристики людського буття. Автономія розуму як умова людяності і як загроза 

тоталітаризму. Дія як вчинок й інструментальна дія. Ігрова природа людини. 

 

Тема 2. Місце і роль філософської антропології в системі філософського й гуманітарного знання 

Різновиди антропології: філософська антропологія, застосовна антропологія і culture studies, структурна антропологія. 

Антропологія між гуманітарними й природничими науками: зв’язок антропології з біологією, історією, 

культурологією і лінгвістикою. Метаантропологія – філософія чи наука? Антропологія як практична і як теоретична 

філософія. 

 

Тема 3. Три кола уявлень про людину: раціональна реконструкція історії антропологічних поглядів 

Філософські, релігійні й наукові уявлення про людину. 

Зародження філософського вчення про людину в античній філософії: людина як міра всіх речей у філософії софістів, 

сократичний поворот, три рівня душі і розрізнення теоретичного й практичного пізнання за Аристотелем. Атараксія як 

ідеал людського життя в елліністичній філософії. 

Уявлення про людину в іудейсько-християнській духовній традиції. Людина як створіння Бога. Образ Христа й ідея 

Боголюдини. 

Сцієнтистські уявлення про людину. Людина як результат природної еволюції. Гуманістична складова вчення про 

людей як про представників одного біологічного виду. Людина-машина. Антропологія і cognitive science. Криза 

європейського людства як наслідок математизації природи, що спричинила забуття життєсвіту. Телос європейської 

цивілізації – узгодження життя з вимогами розуму. 

 

Тема 4. Винайдення суб’єктивності 

Історія виникнення поняття суб’єктивності в європейській філософії. Картезінаське cogito й сучасні уявлення про 

суб’єктивність. Психофізична проблема. Гайдеґерова критика поняття «суб’єкт» у сучасній філософії. 

 

 

 

Тема 5. Філософія підозри як теоретичне тло філософської антропології 

Фридрих Ніцше про свою філософію як про «школу підозри». Поль Рикер про «філософію підозри». Воля до сили як 

фундаментальний принцип життя. Значення концепції несвідомого Зигмунда Фройда для філософської антропології. 

Марксове вчення про економічний інтерес як прихований чинник людського буття. 

 

Практичні заняття 

 

ТЕМА I. Макс Шелер – фундатор сучасної філософської антропології 

1. Поняття чуттєвого пориву (Gefühlsdrang), інстинкту, асоціаційної памяті, інтелекту та духу. 

2. Поняття сублімації в антропології Шелера. 

Література: 

Шелер М. Положение человека в космосе // Проблема человека в западной философии. – М.: Прогресс, 1988. 

 

ТЕМА 2. Філософська антропологія Г.Плеснера 

1. Специфіка «сфери людини»: поняття позиціональності; зовнішнього світу, внутрішнього та сумісного світів; духу. 

2. Основні антропологічні закони. 

Література: 

Плеснер Х. Ступени органического и человек// Проблема человека 

в западной философии. - М.: Прогресс, 1988. 



 

ТЕМА 3. Дія і розвантаження в антропологічній концепції А.Ґелена 

1. Поняття дії у Ґелена. 

2. Роль розвантаження в людському існуванні. 

Література: 

Гелен А. О систематике философской антропологии // Проблема человека в западной философии. – М.: Прогресс, 

1988. 

 

ТЕМА 4. Антропологічні сюжети в філософії М. Гайдеґера 

1. Dasein і людське існування. 

2. Людина як суб’єкт. 

3. Гуманізм і метафізика. 

 

Література: 

Хайдеггер М. Бытие и время. – Москва: AD MARGINUM, 1997. – с. 2–27. 

Хайдеггер М. Европейский нигилизм// Проблема человека в западной философии. – М.: Прогресс, 1988. 

Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Проблема человека в западной философии. – М.: Прогресс, 1988. 

Хайдеггер М. Цолликоновские семинары. – Вильнюс: Европейский гуманитарный университет, 2012. – С. 33–34. 

Кебуладзе В. Феноменологія досвіду. – К.: Дух і Літера, 2011. – С. 145–150. 

 

Тема 5. Політична антропологія Ганни Арендт 

1. Модуси людської діяльності. 

2. Влада і насильство в людському існуванні. 

Література: 

Арендт Г. Становище людини. – Львів: Літопис, 1999. – С. 21–29, 153–168. 

Кебуладзе В. Феноменологія публічності. Приватність, публічність, влада// Громадянське суспільство в 

Україні за доби глобалізації: ціннісно-нормативне та інституційне забезпечення його розбудови. – К.: Інститут 

ліберального суспільства – 2007, с. 108–120. 

 

Змістовний модуль 2. 

 

Тема 6. Заснування філософської антропології у творах Шелера, Плеснера, Ґелена 

Людина як хвора тварина: вплив Ніцше на виникнення філософської антрпології. Чуттєвий порив, інстинкт 

асоціаційна пам'ять і дух. Сублімація за Фройдом і за Шелером. Тварина у природному середовищі й космос як 

довкілля людини. Філософський сенс фундаментальних антропологічних законів. Дія як специфічний спосіб буття 

людини. Розвантаження versus відчуження. 

 

Тема 7. Фундаментальна онтологія Гайдеґера та філософська антропологія 

Фундаментальна онтологія і філософська антропологія: чи можлива антропологія без антропоморфізму? Питання про 

буття і питання про суще. Dasein і екзистенціали людського буття. Турбота чи піклування? Закинутість, 

розташованість, відкритість. Мова як оселя буття. 

 

Тема 8. Політична антропологія Ганни Арендт 

Становище людини й активне життя. Праця і природність людини. Робота як творчість у світі людини. Дія або вчинок 

як модус діяльності, що «відбувається між людьми». Політичність людського буття: людина як суспільна або 

політична тварина. Влада як сила й насильство як слабкість. 

Тема 9. Несвідоме, відчуження і репресія в людському бутті (Маркс, Фройд, Фром, Маркузе) 

Відчуження як чинник людського буття. Роль витискання або репресії у формуванні несвідомого. Репресована 

свідомість і репресивна цивілізація. Соціальне несвідоме і соціальний характер. 

 

Тема 10. Інтерсуб’єктивність і тілесність як виміри людського буття (Гусерль, Сартр, Мерло-Понті) 

Інтерсуб’єктивність як умова об’єктивності і як проблема конституювання Іншого. Розрізнення живого тіла (Leib) й 

фізичного тіла (Körper) у трансцендентальній феноменології Гусерля. Характеристики тілесного буття за Мерло-

Понті: перманентність, подвійне відчуття, кінестеза, афективність. Виміри тілесного буття за Сартром. 

 

Тема 11. Людське буття як діалог (Бубер) і як відповідь (Вальденфельс) 

Два головні ставлення людини до світу: Я-Ти і Я-Воно. Діалог як спосіб людського існування. Комплементарність 

Свого і Чужого в людському бутті. Домагання з боку Чужого як головний чинник і респонзивність як фундаментальна 

риса людського існування. Чуже в історії, політиці й культурі. 

Практичні заняття. 

 

ТЕМА 6. Психоаналітична та фройдомарксистська антропологія. 

1. Вплив З.Фройда на філософсько-антропологічні уявлення сучасності. 

2. Особливість філософсько-антропологічної версії Е.Фрома. 



3. Е. Фром про К.Маркса та З.Фройда 

Література: 

Фрейд З. Психология бессознательного. – М.: Просвещение, 1989. 

Фромм Э. Из плена иллюзий. Как я столкнулся с Марксом и Фрейдом // Э.Фромм. Душа человека. – М.: 

Республика, 1992. 

Фромм Э. Пути из больного общества// Проблема человека в западной философии. – М.: Прогресс, 1989. 

 

ТЕМА 7. Філософсько-антропологічна концепція Герберта Маркузе. 

1. Специфіка інтерпретації З.Фройда в концепції Г.Маркузе. Трансформація психоаналітичних понять. 

2. Під владою принципу реальності. Походження репресованого індивіда (онтогенез). 

3. Антропологічний ефект репресивної цивілізації (філогенез). 

4. За межами принципу реальності: 

а) фантазія та утопія; 

б) трансформація сексуальності в Ерос. 

Література: 

Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Философское исследование учения Фрейда. – К.: ИСА, 1995. 

 

ТЕМА 8. Феноменологія тілесності в екзистенціальній антропології Ж.-П. Сартра і М. Мерло-Понті. 

1. Характеристики тілесного буття за Мерло-Понті 

2. Онтологічні виміри тілесності за Сартром. 

Література: 

Мерло-Понті М. Феноменологія сприйняття. – К.: Український центр духовної культури, 2001. – С. 87–234. 

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. – К.: Основи, 2001. – С. 432–504. 

Кебуладзе В. Феноменологія досвіду. – К.: Дух і Літера, 2011. – С. 229–241. 

 

ТЕМА 9. Діалогічна версія філософської антропології М. Бубера і респонзивна феноменологія Б. 

Вальденфельса 

1. Два фундаментальні ставлення до світу за Бубером. 

2. Відповідь на домагання Чужого (Вальденфельс). 

Література: 

Бубер М. Я і Ти. – К.: Дух і Літера, 2012. 

Вальденфельс Б. Топографія Чужого: студії до феноменології Чужого – К.: ППС-2002, 2004. – С. 5–44. 

Кебуладзе В. Феноменологія досвіду. – К.: Дух і Літера, 2011. – С. 7–9, 257–259. 

 

Тема 10. Ігрова концепція людини Й. Гейзинґи 

1. Гра і дух 

2. Ознаки гри. 

Література: 

Гейзінга Й. Homo Ludens. – К.: Основи, 1994. – С. 7–35. 

 

Колоквіум. Виміри людського становища за Томасом Ренчем 

Література: 

Ренч Т. Конституція моральності. Трансцендентальна антропологія і практична філософія. – К.: Дух і Літера, 2010. – 

С. 104–126. 

 

 

Питання до іспиту: 

1. Предмет філософської антропології 

2. Філософська антропологія і теоретична філософія 

3. Філософська антропологія і практична філософія 

4. Три кола уявлень про людину за Максом Шелером 

5. Сократичний поворот в античній філософії 

6. Ідея людини в юдейсько-християнській традиції 

7. Науковий образ людини 

8. Людина як суб’єкт 

9. Психофізична проблема 

10. Філософія як мистецтво підозри 

11. Ніцшева ідея волі до сили 

12. Концепція відчуження в марксизмі 

13. Психоаналітична теорія несвідомого 

14. Чуттєвий порив, інстинкт, асоціаційна пам'ять, інтелект і дух за Максом Шелером 

15. Шелерова інтерпретація психоаналітичної концепції сублімації 

16. Плеснерова концепція «сфери людини» 

17. Головні антропологічні закони за Гельмутом Плеснером 



18. Поняття дії у філософській антропології Арнольда Ґелена 

19. Ґеленова концепція розвантаження 

20. Dasein і людське існування у філософії Мартина Гайдеґера 

21. Гайдеґерова критика гуманізму 

22. Людина як істота, що діє, за Ганною Арендт 

23. Влада і насильство в людському існуванні 

24. Особливості філософсько-антропологічної концепції Ериха Фрома. 

25. Трансформація психоаналітичних уявлень в концепції Герберта Маркузе 

26. Герберт Маркузе про репресивну й нерепресивну цивілізацію 

27. Інтерсуб’єктивність людського досвіду 

28. Діалогічна версія філософської антропології Мартина Бубера 

29. Респонзивна феноменологія людини Бернгарда Вальденфельса 

30. Характеристики й виміри тілесного буття людини 

31. Ігрова природа людини 

32. Людська ситуація за Томасом Ренчем 
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