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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань з історії становлення та 
розвитку сучасної філософії ХХ-ХХІ ст. Формування у студентів знання 
філософського процесу, засвоєння навичок самостійного опрацювання текстів та 
зрозуміти специфіку філософського мислення. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні принципи 

означення тяглості історико-філософського процесу; принципи та усталені 
підходи періодизації історії філософії, основоположення застосування 
парадигмального підходу до аналізу явищ історії філософії. 

2. Вміти аналізувати матеріал, працювати з текстами, володіти категоріальним 
апаратом історико-філософського дослідження; застосовувати методологічний 
інструментарій історико-філософського дослідження, укладати джерельну базу 
дослідження;  

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, 
економічних, культурно-мистецьких подій та явищ; використання іншомовних 
фахових історико-філософських інформативних джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Філософія ХХ-ХХІ ст.» 
належить до переліку нормативних дисциплін ВНЗ та викладається у ІІ семестрі І 
курсу магістратури, спеціальності «культурологія». 

На розгляд виноситься сучасна філософія в модусі «ХХ-ХХІ ст.», що займає 
певне місце у процесі розвитку європейської філософії загалом, та поглиблене 
історико-філософське представлення філософських вчень, розроблених 
представниками філософії ХХ-ХХІ ст., які не лише вплинули на розвиток 
філософських вчень сьогодення, але й сформували вчення актуальні своєю 
проблематикою для даної спеціальності. 

Дана дисципліна формує у студента уявлення про те, що сучасна філософія 
орієнтована на емпіричне, одиничне, вона звертає увагу на окремі персоналії, 
постаті, тексти, що не є підставою утворення універсальних конструктів. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань з 
історії розвитку філософської думки ХХ-ХХІ ст., що виражається в змісті 
«Contemporary». В результаті навчання студенти мають засвоїти перелік ключових 
історико-філософських лексичних одиниць (лем) дослідження (перелік лем 
міститься в розгорнутому вигляді, в Науково-методичному комплексі, розробленому 
у відповідності до програми); сформувати власний лексикон з філософії ХХ-ХХІ ст.. та 
мати навички його застосування в науково-практичній діяльності. Здобути навичку 
здійснення початкового історико-філософського аналізу творів видатних 
мислителів сучасності, та аргументованого викладу їх змісту. 

 
5. Результати навчання: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 
автономність та відповідальність) Методи 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсот
ок у 
підсум
ковій 
оцінці 
з 
дисци

ККод Результат навчання 



пліни 
 Знати:    

1.1 періодизацію і ключові події та 
напрями історії сучасної 
філософії, можливості 
розмежування філософського 
знання в межах ХХ-ХХІ ст..; 

Лекція, самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, 
екзаменаційн
а робота 

4 

1.2 основні параметри і загальну 
специфіку передумов виникнення 
філософської думки ХХ-ХХІ ст.; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, 
екзаменаційн
а робота 

4 

1.3 основні постулати філософських 
вчень, напрямків, течій філософії 
ХХ-ХХІ ст.; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, 
екзаменаційн
а робота 

4 

1.4 ключову засадничу проблематику 
філософських вчень класичної 
філософії ХХ ст.; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, 
екзаменаційн
а робота 

3 

1.5 структуру, загальний зміст та 
специфіку філософії ХХІ ст.; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, 
екзаменаційн
а робота 

3 

1.6 загальні ключові ідеї філософії 
кіно, філософії візуального, 
філософії мистецтва ХХІ ст. (з 
урахуванням специфіки 
спеціалізації); 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, 
екзаменаційн
а робота 

4 

1.7 специфіку та основи виваженої 
інтерпретації питань гуманізму та 
екзистенціалізму в межах 
філософії ХХІ ст.; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, 
екзаменаційн
а робота 

4 

1.8 основні ідеї видатних філософів 
представників філософського 
знання ХХ-ХХІ ст.. 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, 
екзаменаційн
а робота 

4 

 Вміти:    
2.1 демонструвати знання основних 

джерел з вивчення історії 
сучасної філософії; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
екзаменаційн
а робота 

4 



2.2 пояснювати специфіку 
історичного дослідження 
філософської спадщини 
сучасності; 

 

Семінар, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
екзаменаційн
а робота 

3 

2.3 пояснювати теоретичні витоки та 
генетичний зв’язок 
філософського доробку філософів 
класичної модерної філософії та 
сучасної філософії ХХ-ХХІ ст.; 

Семінар, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
екзаменаційн
а робота 

4 

2.4 пояснювати проблемне підґрунтя 
та специфіку філософської 
культури сучасності; 

Семінар, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
екзаменаційн
а робота 

4 

2.5 пояснювати проблемне підґрунтя 
та специфіку термінологічного 
визначення «сучасності»; 
 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
екзаменаційн
а робота 

4 

2.6 чітко і аргументовано визначати 
ключові лексичні одиниці історії 
сучасної філософії: «сучасність», 
«повсякденність», «сучасна 
філософія», «сучасний філософ»; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
екзаменаційн
а робота 

4 

2.7 чітко і аргументовано визначати 
ключові лексичні одиниці історії 
сучасної філософії: «безумство», 
«розум», «здоровий глузд», 
«сенс»; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, , 
екзаменаційн
а робота 

4 

2.8 чітко і аргументовано визначати 
ключові лексичні одиниці історії 
сучасної філософії: «гуманізм», 
«оступачення», «доместикація» 
тощо. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, , 
екзаменаційн
а робота 

4 

 комунікація:    
3.1 демонструвати здатність до 

вільної комунікації мовою 
навчання; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді,  4 

3.2 використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-ресурсів, 
читання сучасних історико-
філософських досліджень в 
підготовці до семінарських занять 
та написання самостійних робіт; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження,  

4 

3.3 презентувати результати 
проведених досліджень та 
здійсненої самостійної роботи у 
вигляді доповідей, повідомлень, 

Семінари Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 

3 



есе, презентацій, конспектів; екзаменаційн
а робота 

3.4 брати участь у фахових дискусіях 
в процесі аудиторної роботи; 

Лекція,  
семінари  
 

Дискусії 4 

3.5 вести полеміку стосовно питань 
інтерпретації філософської 
спадщини видатних мислителів 
філософії ХХ ст., а також стосовно 
питань філософії ХХІ ст. 

Семінари Дискусії 4 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4.1 критично опрацьовувати 
літературу з історико-
філософських досліджень 
філософії ХХ-ХХІ ст., володіти 
основними методами обробки, 
аналізу та синтезу наукової 
інформації; 

Самостійна робота Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

4 

4.2 вирішувати самостійно прості 
завдання, пов’язанні зі 
здійсненням початкових 
лексикографічних та 
текстологічних досліджень 
першоджерел історії сучасної 
філософії; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

4 

4.3 приймати самостійні рішення 
щодо вибору методів та форм 
власного дослідження в умовах 
невизначеності; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження  

4 

4.4 нести відповідальність за 
достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 
пояснень філософських вчень 
видатних мислителів сучасної 
філософії ХХ-ХХІ ст.; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
екзаменаційн
а робота 

4 

4.5 демонструвати можливості до 
подальшого навчання з високим 
рівнем автономності. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
екзаменаційн
а робота 

4 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 
                                       Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1

.1 
1

.2 
2

.1 
4

.1 
4

.2 
 + +    



+ + 
   +

+ 
+

+ 
 

   +  +
+ 

 
7. Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття 

проводяться у вигляді лекцій, семінарів, з використання інтерактивних методів 
навчання. Завершується дисципліна екзаменом.  

Перша частина курсу присвячена історії філософії сучасності, а саме 
з’ясуванню специфіки та особливостей філософського знання в ХХ-ХХІ ст. 

Друга частина курсу присвячена проблемам до яких звертається сучасна 
філософія ХХ-ХХІ ст. 

8. Схема формування оцінки: 
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання 1.1 – 1.8), що складає 30% від загальної оцінки та 
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.8); 
(комунікація 3.1-3.5); (автономність та відповідальність 4.1-4.5), що складає 70% 
загальної оцінки.  
Критерії оцінювання: 

1. Усна відповідь:  
5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 
поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 
4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 
його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 
розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. 
Допускаються несуттєві неточності 
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 
знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді 
суттєві неточності 
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 
помилки у відповіді 

2. Доповнення / дискусія: 
2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює 
обговорення теми,  
1 бали – доповнення змістовне  
0.5 бала – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

3. Контрольна робота: 
8-7 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 
поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, 
використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, 
достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / письмової 
роботи 
6-5 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, 
вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в 
основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову 
літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного 



дослідження / письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  
4-3 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 
глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається 
на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 
2-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 
поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. 
Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

4. Самостійна робота, складання ЛТМ: 
10-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 
поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, 
використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, 
достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / письмової 
роботи 
8-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, 
вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в 
основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову 
літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного 
дослідження / письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  
6-5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 
глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається 
на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 
4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 
поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. 
Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

5. Екзаменаційна робота: 
Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 3 питання): 
15-10 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 
та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 
поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, 
використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, 
достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / письмової 
роботи 
9-8 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, 
вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в 
основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову 
літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного 
дослідження / письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  
7-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 
глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається 
на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 
5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 
поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. 
Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 
 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 
матеріалу та складання ЛТМ 
 

Оцінювання за формами контролю:  
Види робіт  Семестрова кількість балів 



Min - 36 Max - 60 

Усна відповідь До тем 1-9 
протягом 
семестру 

«3» х 6 = 18 «5» х 6 = 30 

Доповнення До тем 1-9 
протягом 
семестру 

«1» х 7 = 7 «2» х 6 = 12 

Контрольна робота До тем 1-9 4 8 
Самостійна робота Опрацювання 

ЛТМ (додаток 
сам. роботи) 

7 10 

 
Підсумкове оцінювання у формі екзамену: екзаменаційне оцінювання 

відбувається в письмовій формі. Білет складається з 3 питань, кожне з яких 
оцінюється 10-15 балів. Що в загальному підсумку дає 40 балів. 

При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова 

кількість балів 
екзамен Підсум

кова оцінка 

Мінімум 36 24 60 
Максимум 60  40  100 

 
Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 

балів. Для допуску до екзамену студент має відпрацювати всі семінарські заняття 
(індивідуальні заняття, якщо це передбачається практичним заняттям). 
Екзаменаційна оцінка не може бути меншою 24 балів для отримання загальної 
позитивної оцінки за курс.  

 
Шкала відповідності: 
Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
 



 

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

теми 

НАЗВА ТЕМИ Кількість годин 

Лекції Практичні Самостій

на робота  

Модуль І. З’ясування сутності сучасної філософії 20-21 ст. 

1. Тема 1. Сучасність – осмислення в філософії 1 1 2 

2. Тема 2. Філософи ХХ-ХХІ століття: 

альтернативи вивчення. Різноманіття 

вчень. 

1 1 4 

Модуль ІІ. Філософія 20-21 ст. в горизонті проблематизації 

3. Тема 3. Сучасна філософія як кіно-

філософія 
2 1 4 

4. Тема 4. Сучасна філософія в оптиці матриці 2 1 2 

5. Тема 5. Сучасна філософія крізь призму 

розуміння гуманізму 
2 2 4 

6. Тема 6. Образи безумства в сучасній 

філософії 
2 2 4 

7. Тема 7. Філософія постструктуралізму в 

контексті диспозитиву, деконструкції, 

епістемологічної археології. 

2 
2 4 

8. Тема 8. Філософія Urban-, Architecture-, 

City-, Region-, Design-, Development-. 

Урбанізація. Місто. Влада. Архітектура.  

1 
1 4 

9. Тема 9. Філософія Science, Technology and 

Society (STS). 
1 1 4 

10. Контрольна робота  2  

11. Самостійна робота   30 

 ВСЬОГО 14 14 62 

 

Загальний обсяг — 90 годин. (3 кредити ECTS) 

Всього аудиторних – 28 годин 

Лекцій – 14 годин. 

Семінарів – 14 годин. 

Самостійна робота – 62 години  



 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА: 

 

Основна: (Базова) 

1. Агамбен Дж. Что Современно? – К. : Дух і Літера, 2012. – 78 с. // [Електронний 

ресурс] Режим доступу: // https://vk.com/doc-

101952102_431563514?hash=868ef65f702c36765b&dl=9165f210d549bdaf64 

2. Бурдье П. Структуры, habitus, практика // Бурдье, Гидденс, Хабермас. Современная 

социальная теория. Новосибирск: Изд-во НГУ, 1995. 

3. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Жан Бодрийяр – М. : Добросвет, 

2000. – 389 с. 

4. Бодрийяр Ж. Автокатастрофа. // Електронний ресурс. Режим доступу // 

http://rumagic.com/ru_zar/sci_philosophy/bodriyyar/9/j20.html 

5. Бодрийяр Ж. От сопротивления к гиперконформизму. Масса и терроризм. // В тени 

молчаливого большинства. // Електронний ресурс. Режим доступу //  

http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2006/125.  

6. Баллард Дж. Автокатастрофа. – М.: Центрполиграф, 2002. 

7. Вирильо П. Машина зрения. // [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://monoskop.org/images/1/19/Virilio_Paul_Mashina_Zreniya.pdf  

8. Вирильо П. Топоргафическая амнезия // П. Вирильо. Машина зрения. // 

[Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://monoskop.org/images/1/19/Virilio_Paul_Mashina_Zreniya.pdf 

9. Грау К. Мозги в банке и злой демон // [Електронний ресурс] Режим доступу:  

http://lozhki.net/matr_phil_2.shtml 

10. Грау К. Цена реальности // [Електронний ресурс] Режим доступу:  

http://lozhki.net/matr_phil_3.shtml 

11. Гройс Б. Антифилософия или Философские реди-мейды. // [Електронний ресурс] 

Режим доступу: // http://www.intelros.ru/pdf/logos/2013_06/1.pdf  

12. Гройс Б. Экранизация философии // [Електронний ресурс] Режим доступу:  

http://kinoart.ru/archive/2000/06/n6-article17 

13. Дебор Г. Общество спектакля. // Електронний ресурс. Режим доступу // 

URL:http://anthropology.rinet.ru/old/library/debor-gl8.htm // Debord G. La societе du 

spectacle. – Gallimard. Paris. 1969. 

14. Касториадис К. Социальное воображаемое и институционализация / К. 

Касториадис // [Електронний ресурс] Режим доступу: Воображаемое установление 

общества. Пер с фр./Пер Г. Волковой, С. Офертаса. – Москва: Издательство 

«Гнозис», Издательство «Логос», 2003. – 480 с.  

15. Кожев А. Происхождение «антигуманизма», или «конец истории (статья сделана с 

разрешения автора: Геруланос Стефан) // [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://www.nlobooks.ru/node/2525  

16. Лакан Ж. Введение в реальность. / Жак Лакан // Этика психоанализа. (1959-60). // 

[Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://bookap.info/clasik/lakan_etika_psihoanaliza1959_60/gl2.shtm 

17. Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос «Что такое Постмодерн?» // [Електронний ресурс] 

Режим доступу: // http://ac-sc.ru/d_r_u_g_o_e/s_t_a_t_ya_zh_a_-

f_a_l_i_o_t_a_r_o_t_v_e.html  

18. Маклюэн М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. – М. : Жуковский: 

«КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. – 464 с. 

https://vk.com/doc-101952102_431563514?hash=868ef65f702c36765b&dl=9165f210d549bdaf64
https://vk.com/doc-101952102_431563514?hash=868ef65f702c36765b&dl=9165f210d549bdaf64
http://rumagic.com/ru_zar/sci_philosophy/bodriyyar/9/j20.html
http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2006/125
http://monoskop.org/images/1/19/Virilio_Paul_Mashina_Zreniya.pdf
http://lozhki.net/matr_phil_2.shtml
http://lozhki.net/matr_phil_3.shtml
http://kinoart.ru/archive/2000/06/n6-article17
http://anthropology.rinet.ru/old/library/debor-gl8.htm%20/
http://www.nlobooks.ru/node/2525
http://bookap.info/clasik/lakan_etika_psihoanaliza1959_60/gl2.shtm


19. Онфре М. Сила життя. Гедоністичний маніфест / Мішель Онфре; переклад з 

французької. – К. : Ніка-Центр, 2016. – 192 с. 

20. Нітш Г. «Хеппенінг» // [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://www.nitsch.org/index-en.html 

21. Рене Ж. Насилие и священное / Перевод с французского Г. Дашевского. Изд. 2-е, 

испр. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – 448 с. 

22. Хомский Н. Новый военный гуманизм // [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://www.litmir.info/br/?b=234753 

23. Урри Дж. Автомобильность // Urry J. Mobilities. – Cambridge: Polity Press, 2007. – 

283 р. 

24. Ямпольский М. Вывернутые глаза // М. Ямпольский. О близком. (С. 147-171) // 

[Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://lukashevichus.info/knigi/yampolski_o_blizkom.pdf  

25. Ямпольский М. Старьевщик // М. Ямпольский. Наблюдатель. (С. 13-45) // 

[Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://vk.com/doc135755298_329124843?hash=0927cd093ba996d8c5&dl=7fbde3f4dfef

753337 

26. Abramović M. The Cleaner. Performance: The Cleaner / Moderna Museet i Stockholm. // 

[Електронний ресурс] Режим доступу:  http://www.modernamuseet.se/stockholm 

27. Baudrillard J. Оbjet de désir // Le système des objets. – Р.: Gallimard, 1991. – 228 р. 

28. Bourdieu P., Passeron J.-C. Reproduction in Education, Society and Culture (fheory, 

culture and society). – London-Newbury Park-New Delhi, Ltd. Reissued, 1990. – 243 р. 

29. Lipovetsky G. L'ère du vide : Essais sur l'individualisme contemporain, Gallimard, 1983. 

– 282 р. 

30. Lawrence D.H. Psychoanalysis and the Unconscious and Fantasia of the Unconscious. - 

Cambridge University Press, 1985. – 185 р. 

31. Sloterdijk P. Rules for the Human Zoo: a response to the Letter on Humanism. – 

Environment and Planning D: Society and Space. – 2009, volume 27, Р. 12-28. 

32. Sontag S. On Photography. - New-York: Picador, 1979. - 208 c.  

33. Sontag S. Regarding the Pain of Others. - New York: Farrar, Strauss and Giroux, 2003. - 

131 р. 

34. Freire P. Pedagogy of the oppressed / Paulo Freire ; translated by Myra. – United States 

of America, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 1993. – 181 р. 

35. Foucault М. Histoire de la folie à l'аge classique. – P.: Gallimard, 1972. – 507 p. 

 

 

Додаткова: 

36. Делез Ж. Что такое акт творения? (Видео) // [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://www.ex.ua/4388726  

37. Експеременти з мавпами та щурами щодо моделювання поведінки людини в 

суспільстві // [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://www.maximonline.ru/longreads/get-smart/_article/kto-pogriz-granit-nauki/ 

38. Дебати Фуко та Хомського (Відео) // [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://poslezavtra.be/video/2013/01/08/debaty-fuko-i-homskogo.html 

39. Керрол Л. Приключение Алисы в Стране Чудес // [Електронний ресурс] Режим 

доступу:  http://lib.ru/CARROLL/alisa.txt  

40. Шванкмайер Я. Алиса / Сон Алёнки / Alice / Neco z Alenky (1988) // [Електронний 

ресурс] Режим доступу: http://www.ex.ua/24167336 

41. Шванкмайєр, Я. «Безумство» // [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://www.imdb.com/title/tt0407236/?ref_=nm_flmg_dr_3  

http://www.nitsch.org/index-en.html
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42. Кроненберг Д. Автокатаствофа //  David Cronenberg. «Crash». 1996. // 

http://www.imdb.com/title/tt0115964/?ref_=fn_al_tt_2 

43. Carpenter, John. «They Live» (1988) // [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://www.imdb.com/title/tt0096256/?ref_=fn_al_tt_1 

44. Dupieux, Quentin. Réalité (2014) // [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://www.imdb.com/title/tt2392672/?ref_=nv_sr_3 

45. Nolan, Chris. «Doodlebug» (1997) // [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://www.imdb.com/title/tt0411302/?ref_=fn_al_tt_1 

46. Zizek S. Welcome to the desert of the real!  – New York, NY, 2002. – 159 с.  

47. Žižek, Slavoj. The Pervert's Guide to Ideology (2012) // [Електронний ресурс] Режим 

доступу: http://www.imdb.com/title/tt2152198/?ref_=fn_al_tt_1 

48. Wachowski, Andrew and Laurence. La trilogie Matrix (partie 1) (2009) // [Електронний 

ресурс] Режим доступу:  http://www.imdb.com/title/tt6270762/?ref_=fn_al_tt_3  

49. Wachowski, Andrew and Laurence. La trilogie Matrix (partie 2) (2009) // [Електронний 

ресурс] Режим доступу:  http://www.imdb.com/title/tt6270766/?ref_=fn_al_tt_2  

50. Wachowski, Andrew and Laurence. La trilogie Matrix (partie 3) (2009) // [Електронний 

ресурс] Режим доступу: http://www.imdb.com/title/tt6270768/?ref_=fn_al_tt_1 

 

 

 

Завдання для самостійної роботи з елементами дистанційного навчання 

з дисципліни «Філософія ХХ-ХХІ ст.»  

на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р. 

 

для студентів  

1 курсу 

другого (магірського) рівня 

освітньої програми «Культурологія» 

викладач-лектор: доц., к.ф.н., Кириченко М.С. (електронна пошта – mskiri4@gmail.com ) 

викладач, що проводитиме семінарські заняття – доц.. к.ф.н., Кириченко М.С. (електронна 

пошта - mskiri4@gmail.com ) 

 

Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи студентів, 

критерії оцінювання 

Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у двох 

формах: у січні-лютому за допомогою електронних засобів (електронною поштою), у 

березні – шляхом проведення письмової контрольної роботи. 

Контроль у січні-лютому 2018 р. відбувається у два етапи. Під час першого етапу 

(24 січня – 6 лютого 2018 р.) студенти мають вивчити запропоновані питання визначених 

тем на базовому рівні. Для підтвердження виконання завдання студенти мають надіслати 

відповіді на 10 завдань та дати їх розгорнуту повну відповідь, де цього вимагає умова 

запитання, викладачу, що проводить семінарські заняття – Кириченко М.С. на 

електронну пошту mskiri4@gmail.com  не пізніше 6 лютого 2018 р. Викладач оцінює 

виконані завдання в категоріях «зараховано» або «не зараховано». Щоб отримати оцінку 

«зараховано» потрібно правильно відповісти на 7 і більше заданих запитань та дати 

розгорнуту відповідь на них. Якщо студент отримає оцінку «не зараховано», у нього є час 

до 10 лютого переробити завдання та надіслати їх викладачу повторно. Також, на 

першому етапі студенти мають обрати собі 3 леми для опрацювання для виконання 

завдання другого етапу самостійної роботи. Завдання першого етапу, які мають бути 

виконані та надіслані на електронну пошту викладача, подано у  додатку 1.  

 

На другому етапі самостійної роботи (7 лютого – 20 лютого 2018 р.) кожен студент 

http://www.imdb.com/name/nm0000343?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/title/tt0115964/?ref_=fn_al_tt_2
http://www.imdb.com/title/tt0096256/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt2392672/?ref_=nv_sr_3
http://www.imdb.com/title/tt0411302/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt2152198/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt6270762/?ref_=fn_al_tt_3
http://www.imdb.com/title/tt6270762/?ref_=fn_al_tt_3
http://www.imdb.com/title/tt6270766/?ref_=fn_al_tt_2
http://www.imdb.com/title/tt6270766/?ref_=fn_al_tt_2
http://www.imdb.com/title/tt6270768/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt6270768/?ref_=fn_al_tt_1
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має опрацювати 3 леми (на вибір з ЛТМ 1-2) винесених на опанування в Науково-

методичному комплексі з «Філософії ХХ-ХХІ ст..». Підтвердженням його роботи в межах 

цього етапу є написання роз’яснення щодо обраних лем: їх термінологічний аналіз, 

обґрунтування походження, аналіз етимологічних значень, обґрунтування визначення з 

посиланням на автора та джерело. Леми погоджується з викладачем.  

Опис лем, оформлення даного виду роботи має включати наступні структурні 

елементи: титульний аркуш, зміст, основна частина, список використаних джерел та 

літератури. Оформлення реферату наступне: інтервал між рядками 1,5; шрифт Times New 

Roman; кегль 14; вирівнювання тексту – по ширині. Рекомендований обсяг роботи з 

лемами: 12-15 сторінок (4-5 сторінок на одну лему).. Робота має бути надіслана викладачу, 

що проводить семінарські заняття – Кириченко М.С. на електронну пошту  

mskiri4@gmail.com  не пізніше 20 лютого 2018 р. Викладач оцінює роботу з лемами в 

категоріях «зараховано» або «не зараховано». Викладач повідомляє студенту 

електронною поштою, чи зарахована його робота. Якщо роботу не зараховано, викладач 

вказує недоліки та вимоги щодо доопрацювання роботи. Ідентичні за змістом роботи 

отримують оцінку «не зараховано», студенти мають повторно підготувати роботи. У разі 

не зарахування роботи у студента є час до 27 лютого для її доопрацювання з урахуванням 

висловлених викладачем зауважень. 

Виконання першого етапу самостійної роботи (тестові завдання та одне теоретичне 

питання) є допуском до другого етапу. Виконання другого етапу самостійної роботи 

(написання реферату) є допуском до написання контрольної роботи у березні 2018 р. 

Якщо відповіді на питання та реферат здані невчасно без поважних причин, або не 

зараховані, студент втрачає можливість написання контрольної роботи та 

отримання відповідних модульний балів, без можливості перескладання. 

На контрольну роботу за підсумками самостійної роботи виносяться всі зазначені 

нижче теоретичні питання. Робота оцінюється максимум в 11 балів. Вона включає в себе 

питання з проблематики, винесеної на самостійну роботу (враховуючи завдання другого 

етапу самостійної роботи та питання винесені до тем для самостійного опрацювання).  

Контрольна робота проводиться на першому семінарському занятті з курсу у березні 

2018 р. Її тривалість – 2 академічні години.  

 

Теми та питання для самостійного опрацювання 

Для самостійного опанування студентами у період з 24.01 до 28.02.18 р. виносяться 

наступні теми, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни: 

Тема 1. «Сучасності»: зрізи осмислення  в філософії; 

Тема 2. Філософи ХХ-ХХІ століття: альтернативи визначення. 

Опанування тем відбувається шляхом вивчення студентами наступних питань, 

винесених на самостійну роботу: 

 

- з теми 1: 

- Що таке «сучасність».  

- Вчасно-невчасно (постійні дискусії в «філософському» середовищі) 

- Суперечливість меж переходу від минулого до сучасного в філософії Дж. 

Агамбена. 

- Вихід за межі стагнації філософії – філософські реді-мейди і анти-філософія 

(Б. Гройс). Від реді-мейду М. Дюшана до реді-мейду Агамбена-Онфре. 

- Іронія М. Онфре щодо образа сучасного професійного філософа. 

- Епоха порожнечі сучасної цивілізації і культури за Ж. Ліповецьки. 

- Індивідуальне і колективне в сучасному соціумі. 

- з теми 2: 

- Образи філософа сучасності на противагу історичним.  
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- Класичний філософ сучасності (наприклад, Ж. Дельоз), філософ-соціолог 

(наприклад, Б. Латур), філософ-психолог (Ж. Лакан), філософ-митець 

(наприклад, ), філософ-письменник (наприклад, Ф. Кафка), філософ-режисер 

(наприклад, П. Грінуей), філософ-музикант (наприклад, Д. Кейдж).  

- Філософія в сучасному житті.  

- Проблеми сучасності в філософії сьогодення. 

 

Список основної рекомендованої літератури для виконання самостійної роботи 

на першому етапі: 

1. Агамбен Дж. Что Современно? – К. : Дух і Літера, 2012. – 78 с. // [Електронний 

ресурс] Режим доступу: // https://vk.com/doc-

101952102_431563514?hash=868ef65f702c36765b&dl=9165f210d549bdaf64 

2. Гройс Б. Антифилософия или Философские реди-мейды. // [Електронний 

ресурс] Режим доступу: // http://www.intelros.ru/pdf/logos/2013_06/1.pdf  

3. Гройс Б. Скорость искусства. // [Електронний ресурс] Режим доступу: // 

http://anthropology.ru/ru/text/groys-b/skorost-iskusstva (дополнение к вопросу о 

реди-мейдах). 

4. Дюшан М. К вопросу о реди-мейд / Перевод с французького. – М.: 1961. – [б.с.]. 

5. Жижек С. Большинство идиотов, которых я знаю, — ученые мужи // 

[Електронний ресурс] Режим доступу: http://gefter.ru/archive/10312  

6. Липовецки Жиль. Эра пустоты: эссе о современном индивидуализме. – Спб. : 

Изд-во «Владимир Даль», 2001. – 331с. (Жиль Липовецки «Эра пустоты» // 

[Електронний ресурс] Режим доступу: https://bookmate.com/books/deupP5nH ). 

7. Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос «Что такое Постмодерн?» // [Електронний 

ресурс] Режим доступу: // http://ac-sc.ru/d_r_u_g_o_e/s_t_a_t_ya_zh_a_-

f_a_l_i_o_t_a_r_o_t_v_e.html  

8. Онфре М. Несчастья (и величие) философии // [Електронний ресурс] Режим 

доступу:  http://www.censura.ru/articles/miseregrandeur.htm 

9. Онфре М. Сила життя. Гедоністичний маніфест / Мішель Онфре; переклад з 

французької. – К. : Ніка-Центр, 2016. – 192 с. 

10. Онфре М. Постанархізм, розтлумачений моїй бабусі. Принцип Гуллівера / М. 

Онфре. Переклад з французької Андрій Рєпа, - Київ: Ніка-Центр, 2010. – 216 с. 

11. Профанация профанаторов, или Джорджо Агамбен на Московской биеннале. // 

[Електронний ресурс] Режим доступу: http://xz.gif.ru/numbers/65-66/penzin/ 

12. Нітш Г. «Хеппенінг» // [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://www.nitsch.org/index-en.html 

13. Abramović M. The Cleaner. Performance: The Cleaner / Moderna Museet i 

Stockholm. // [Електронний ресурс] Режим доступу:  

http://www.modernamuseet.se/stockholm 

14.  Deleuze G. Francis Bacon : Logique de la sensation. – P., 1981. – 112 p. 

 

 

 

Додаток 1.  

Завдання до виконання на першому етапі самостійної роботи 

https://vk.com/doc-101952102_431563514?hash=868ef65f702c36765b&dl=9165f210d549bdaf64
https://vk.com/doc-101952102_431563514?hash=868ef65f702c36765b&dl=9165f210d549bdaf64
http://www.intelros.ru/pdf/logos/2013_06/1.pdf
http://anthropology.ru/ru/text/groys-b/skorost-iskusstva
http://gefter.ru/archive/10312
https://bookmate.com/books/deupP5nH
http://ac-sc.ru/d_r_u_g_o_e/s_t_a_t_ya_zh_a_-f_a_l_i_o_t_a_r_o_t_v_e.html
http://ac-sc.ru/d_r_u_g_o_e/s_t_a_t_ya_zh_a_-f_a_l_i_o_t_a_r_o_t_v_e.html
http://www.censura.ru/articles/miseregrandeur.htm
http://xz.gif.ru/numbers/65-66/penzin/
http://www.nitsch.org/index-en.html
http://www.modernamuseet.se/stockholm


1. Кому належить теза про те, що сучасність виступає «осучасненням»: М.Онфре, 

Ж. Рансьєр, Дж.Агамбен, Ж. Ліотар? Відповідь обґрунтуйте та підтвердіть 

відповідною цитатою з праці.  

2. В чому полягає «нещастя» філософії за М.Онфре? Відповідь обґрунтувати. 

3. Встановити відмінність у тлумаченні реді-мейду М.Дюшаном та Б.Гройсом. 

Визначення підтвердити відповідними посиланнями та цитатами. 

4. Сучасний філософ: хто може бути сучасним філософом? 

5. В чому полягає гедонізм сучасності (М.Онфре)? 

6. Яким чином Ж.-Ф. Ліотар тлумачить Постмодерн? Навести відповідні визначення. 

Розмежувати Постмодерн та постмодернізм. 

7. Байдужість як одна з форм «порожнього» сьогодення. Як Ж.Ліповєцкі характеризує 

байдужість? Відповідь обґрунтувати. 

8. Чи може сучасний філософ бути митцем? Відповідь обґрунтувати. 

9. В чому полягає сутність «хеппенінгу» за Г.Нітшем? 

10. Перформативність мистецтва як алюзія на перформативний характер сучасної 

філософії. Дати розгорнуту відповідь.  

Додаток 2. 

Леми на вибір для самостійного опрацювання 

Леми до тем 1-2: 

1. укр.   Джорджо Агамбен (22 

квітня, 1942 р.) 

італ.   Giorgio Agamben 

рос.   Джорджио Агамбен 

 

2. укр.   Мішель Онфре (1 січня, 

1959 р.) 

фр.   Michel Onfray  

рос.   Мишель Онфре 

  

3. укр.   «Сила життя. 

Гедоністичний маніфест». (2016 р.). 

фр.   «La puissance d’exister. 

Manifeste hédoniste». (2006 р.).  

рос.   «Радость существования. 

Манифест гедоніста». (2007 р.). 

 

4. укр.   сучасність 

англ.   contemporary  

фр.   le contemporain  

рос.   современность  

 

5. укр.   повсякденність  

англ.   everydayness  

нім.   Alltaeglichkeit  

 

6. укр.   анти-філософія 

англ.   anti-philosophy  

фр.   аnti-philosophie 

рос.   антифилософия  

 

7. укр.   реді-мейд  

англ.   ready-made  

фр.   de prêt-à-porter (ready-

made) 

рос.   реди мэйд  

 

8. укр.   метанойя 

(старогр.  Μετάνοια) 

англ.   metanoia 

фр.   metanoпa  

рос.   метанойя 

 

9. укр.   інтерполяція  

лат.   inter–polis 

англ.   interpolation 

рос.   интерполяция  

 

10. укр.  стагнація 

лат.   stagnatus, (stagnare) 

фр.   stagnation 

рос.   стагнация  

 

11. укр.  хеппенінг 

англ.   happening 

фр.   événement 

рос.   хеппенинг 

 

12. укр.  перформанс 

англ.   performance 

фр.   performance,(showing) 

рос.   перформанс 

 

https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=stagnatus&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/stagno#.D0.9B.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9

