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Практична філософія 
 
Анотація. Дисципліна вільного вибору аспіранта «Практична філософія» читається на другому році 
навчання і має, по-перше, ознайомити з предметною областю досліджень практичної філософії як 
філософії дії сучасної філософії, взаємодією даних досліджень із комплексом філософських та 
наукових дисциплін, способом аналізу проблематики практичної філософії в контексті найвпливовіших 
сучасних методологій; формування у студентів навичок самостійної орієнтації в концепціях та 
поняттях, їх аналізу і порівняння, творчого оперування з ними на основі опрацювання текстів найбільш 
презентативних персоналій; по-друге, сформувати у аспірантів ряд спеціальних компетентностей, які 
передбачають здатності до всебічного аналізу сучасного стану філософської теорії з метою 
виокремлення її типових рис і характерних ознак, що передбачає знання концептуального розмаїття 
та історико-культурних контекстів у розумінні простору, який у зв’язку з часом утворює 
фундаментальне підґрунтя для практик, антропологічних і культурних явищ; а також вміння 
інтерпретувати людську дію, практики, культурно-історичні і антропологічні явища, використовуючи 
різноманітні філософські концепти простору. 
Кількість кредитів: 4 
Викладачі: Баумейстер Андрій Олегович, доктор філос. наук, доцент, доцент кафедри теоретичної і 
практичної філософії філософського факультету; 
Приходько Володимир Володимирович, кандидат філос. наук, доцент, доцент кафедри теоретичної і 
практичної філософії філософського факультету 
Мета навчальної дисципліни: по-перше, показати методологічні та змістовні засади сучасної 
практичної філософії як філософії дії; по-друге, розкрити просторовий поворот як ключову 
характеристику сучасного філософування. 
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: теоретичні і практичні проблеми сучасної практичної філософії; сутність та 
зміст основних понять сучасного філософування; місце та роль філософських концептів у формуванні 
сучасних філософських підходів до вивчення практичної сфери; класичні концепції дії і простору. 
Аспірант повинен вміти: застосовувати загальні положення філософські теорії до розмаїття 
людських практик; аналізувати і реконструювати системи знань про специфіку людської дії, практик, 
культурних і антропологічних явищ; здійснювати аналіз людської діяльності. 
Змістовні модулі: 

Модуль1. 
Тема 1. Фундації активності і дій. 
Тема 2. Дієвці: автономність, спільносвіт, ідентифікація. 
Тема 3. Свобода волі ті свобода дії. 
Тема 4. Контекстуальність активності і дій. 
Тема 5. Експериментальна філософія дії. 
Модуль 2. 
Тема 1. Поняття сучасної філософської ситуації. 
Тема 2. Простір як об’єкт філософування. Історичний контекст. Локалізація, протяжність, 
розподіл. 
Тема 3. Простір і час. Поняття екзистенції і трансценденції. 
Тема 4. Простір в антропологічному контексті. Практики і проект. 
Тема 5. Простір і мова. Дискурс і наратив. 
Тема 6. Простір в культурно-історичному контексті. Ідентичність і пам'ять. 
Тема 7. Простір у соціально-політичному контексті. 

Мова викладання: українська. 
Місце у логічно-струкурній схемі: ДВА.3.02.02 читається на другому році навчання. 
Термін навчання: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 

філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 години аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 

год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 години самостійної роботи. 

 


