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ВСТУП
Мета дисципліни – ознайомлення студентів з предметною областю філософськоантропологічних досліджень, їхньою взаємодією із комплексом філософських та наукових
дисциплін, способом аналізи філософсько-антропологічної проблематики в контексті
найвпливовіших сучасних методологій;
Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати концептуальні знання
з теоретичної і практичної філософії, які дають розуміння сутності філософії, її
функцій та ролі в історії культури; специфіка філософських проблем,
особливостей взаємин філософії з наукою, релігією, мистецтвом як формами
духовного життя людства; критичне осмислення особливостей і проблематики
сучасних філософських концепцій та варіантів розв’язання філософських
проблем; сутності й типи наукової раціональності крізь призму критичного
осмислення сучасних досягнень науки; онтологічні, гносеологічні, аксіологічні,
антропологічні, феноменологічні константи та орієнтири, що зумовлюють
процеси формування світогляду та дають уявлення про головні принципи
теоретичної і практичної діяльності людини з метою засвоєння критеріїв для
експертних оцінок та способів їх фахового використання у різних сферах
соціальної практики.
2. Вміти здійснювати аналітично-дослідну роботу; збирати та інтерпретувати
наукову інформацію, обробляючи широкий масив літератури з практичної та
теоретичної філософії, ставити конкретні цілі і завдання філософських
досліджень та реалізовувати їх за допомогою обраних теоретичних підходів та
методів; формувати філософську експертну думку через аналіз конфліктних,
типових чи особливих ситуацій; оперувати різноманітними складовими
теоретичної і практичної філософії у повсякденному житті і загальній
соціальній практиці; полемізувати стосовно ключових філософських проблем,
обираючи обґрунтоване рішення; розуміти природу онтологічних,
гносеологічних, антропологічних, соціальних, культурних, правових,
політичних, мовних та історичних явищ; давати оцінку стану і тенденціям
розвитку сучасної культури, орієнтуватися в її новітніх практиках;
3. Володіти елементарними навичками розв’язувати складні задачі та
практичні проблеми у процесі навчання та в дослідницькій діяльності;
опрацьовувати великі масиви літератури з теоретичної та практичної
філософії; аналітично 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; вільно
здійснювати комунікацію в професійному середовищі.
Анотація навчальної дисципліни: дисципліна філософська антропологія належить до
дисциплін вибору ВНЗ (факультету) та викладається у 1 семестрі магістратури.
Курс «Філософська антропологія» передбачає висвітлення найбільш характерної тематики
сучасних філософсько-антропологічних досліджень, що склалась в межах основних
методологічних стратегій філософії ХХ сторіччя.
Предмет курсу:















філософсько-антропологічна рефлексія життєдіяльності та умов самоконституювання
людини;
пов’язаність філософської антропології з практичною філософією та методологією
соціально-гуманітарного знання.
історія розвитку уявлень про людину в філософії, релігії та науці
поняття духа та дії в філософській антропології
фундаментальні антропологічні закони
антропологічна концепція розвантаження
людина як ексцентрична й екстатична жива істота
фундаментальна онтологія та філософська антропологія
політична антропологія
фройдо-марксистська концепція людини
діалогічна й інтерсуб’єктивні версії філософської антропології
феномен людської тілесності
ігровий вимір людської культури

Завдання (навчальні цілі) – формування у студентів навичок самостійної орієнтації в
концепціях та поняттях сучасної філософсько-антропологічної науки на основі опрацювання
текстів найбільш презентативних персоналій.
Результати навчання:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.
Методи викладання Методи
автономність і відповідальність)
і навчання
оцінювання
К
Результат навчання
Код
Знати:
1
Лекції,
Усна доповідь,
предмет,
методи,
теоретичні
1.1 основи філософської антропології
семінари,
конспекти
самостійна робота

1.2

1.3

1
основну
проблематику
філософської антропології та
критично її осмислювати

Лекції,
семінари,
самостійна робота

1
новітні
концепції
антропології

філософської

Лекції,
семінари,
самостійна робота

2
демонструвати
знання
спеціалізованої літератури із
філософської антропології

Лекції,
семінари,
самостійна робота

першоджерел,
відповідь на
іспиті
Усна доповідь,
конспекти
першоджерел,
відповідь на
іспиті
Усна доповідь,
конспекти
першоджерел,
відповідь на
іспиті

Відсоток у
підсумковій
оцінці
з
дисципліни
10

10

10

Вміти:
2.1

2 ояснювати
п

умови формування

Лекції,

Усна доповідь,
конспекти
першоджерел,
відповідь на
іспиті
Усна доповідь,

8

8

2.2

філософської антропології

семінари,
самостійна робота

2.3

2
пояснювати
варіативність
сучасних концепцій філософської
антропології

Лекції,
семінари,
самостійна робота

комунікація:
3
демонструвати
здатність
до
вільної
комунікації
мовою
навчання

Лекції,
семінари,
самостійна робота

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

8

Усна доповідь,
конспекти
першоджерел,
відповідь на
іспиті
Усна доповідь,
конспекти
першоджерел,
відповідь на
іспиті
Усна доповідь,
конспекти
першоджерел,
відповідь на
іспиті

6

Лекції,
семінари,
самостійна робота

Усна доповідь,
конспекти
першоджерел,
відповідь на
іспиті

8

Лекції,
семінари,
самостійна робота

Усна доповідь,
конспекти
першоджерел,
відповідь на
іспиті

8

Лекції,
семінари,
самостійна робота

Усна доповідь,
конспекти
першоджерел,
відповідь на
іспиті

8

3
використовувати
знання
іноземних мов для читання
філоської літератури в підготовці
до семінарських занять

Лекції,
семінари,
самостійна робота

2
брати
участь у фахових дискусіях
в процесі аудиторної роботи

Лекції,
семінари,
самостійна робота

автономність
і
відповідальність:
4
самостійно
шукати та критично
опрацьовувати
літературу
із
філософської антропології, вільно
володіти
методами
обробки,
аналізу та синтезу наукової
інформації
4
вирішувати
самостійно
комплексні завдання, пов’язанні
із філософською антропологією,
та порівнювати їх із результатами
власне проведених досліджень з
філософської антропології
4
демонструвати
можливості до
подальшого навчання з високим
рівнем автономності

конспекти
першоджерел,
відповідь на
іспиті
Усна доповідь,
конспекти
першоджерел,
відповідь на
іспиті

8

8

Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття проводяться у вигляді
лекцій, семінарів. Завершується дисципліна екзаменом.
Перша частина курсу
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.
Друга частина курсу
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 –
політична тварина. Чи можна ототожнювати політичність із соціальністю? Соціальність і
природа, політичність і свобода. 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.
7. Схема формування оцінки:
7.1 Форми оцінювання студентів
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки –
результати навчання (знання 1.1 – 1.3), що складає 30% від загальної оцінки та
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3);
(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 70%
загальної оцінки.
Критерії оцінювання:
1.
Усна відповідь:
4 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.
3 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.
2 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не
спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності.
1 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у
відповіді.
2.
Доповнення:
2 бали – доповнення змістовне
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію
3.
Конспект першоджерел:
4 бали – студент повністю опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними
власними зауваженнями та поясненнями
3 бали - студент неповністю опрацював необхідний текст, але з цитуванням та
відповідними власними зауваженнями та поясненнями
2 бали – студент повністю законспектував текст без цитувань та пояснень
1 бал – студент неповністю законспектував текст без цитувань та пояснень

7.2 Організація оцінювання
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння
матеріалу з двох частин
Види робіт

Семінар

Усна

відповідь1

Семестрова кількість балів
Min b – 36 (балів) Max b – 60 (балів)
b
×n
∑
b
×n
∑
18
4
24
6
6
протягом 3

семестру
Доповнення
Конспекти
першоджерел

протягом 1

семестру
Шелер
М.
Положение 2
человека
в
космосе
//
Проблема человека в западной
философии.
–
Москва:
Прогресс, 1988.
Плеснер
Х.
Ступени

6

6

2

6

12

6

12

4

6

24

1

24

40

1

40

органического и человек //
Проблема человека
в западной философии. –
Москва: Прогресс, 1988.
Гелен А. О систематике
антропологии // Проблема
человека
в
западной
философии. - М.: Прогресс,
1988.
Арендт Г. Становище людини.
– Львів: Літопис, 1999.
Фромм Э. Из плена иллюзий.
Как я столкнулся с Марксом и
Фрейдом // Фромм Э. Душа
человека.
–
Москва:
Республика, 1992.
Бубер М. Я і Ти. – К.: Дух і
Літера,
2012
Впродовж
семестру
Екзамен

24

у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання
відпрацьовуються у письмовій формі. Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає
30% від семестрової кількості балів
1

Підсумкове оцінювання у формі заліку: підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100

балів), яка визначається як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. Залік

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Таким чином, підсумкова
оцінка складається із суми семестрової кількості балів та підсумкової контрольної роботи
При простому розрахунку отримуємо:

Семестрова кількість балів

Екзамен

36
60

24
40

Мінімум
Максимум

Підсумкова оцінка
60
100

7.3 Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

90-100
75-89
60-74
60-100
0-59

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Кількість годин
№
п/п

Назва лекції

Лекції

Семінари

Самостійна
робота
(конспекти
першоджерел)

Частина 1.
1
2
3
4
5

Предмет філософської антропології
Місце і роль філософської антропології в
системі філософського й гуманітарного знання
Три кола уявлень про людину: раціональна
реконструкція історії антропологічних поглядів
Винайдення суб’єктивності
Філософія підозри як теоретичне тло
філософської антропології

2
2
2

10

2
2

10

Частина 2.
6
7
8
9
10
11

Заснування філософської антропології у творах
Шелера, Плеснера, Ґелена
Фундаментальна онтологія Гайдеґера та
філософська антропологія
Політична антропологія Ганни Арендт
Несвідоме, відчуження і репресія в людському
бутті (Маркс, Фройд, Фром, Маркузе)
Інтерсуб’єктивність і тілесність як виміри
людського буття (Гусерль, Сартр, Мерло-Понті)
Людське буття як діалог (Бубер) і як відповідь
(Вальденфельс)
ВСЬОГО

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій
28_год.
Семінари
12 год.
Самостійна робота 80 год.

4

2

20

2

2

2

2

10

4

2

20

2

2

4

2

10

28

12

80
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