
Дисципліна Вибіркова дисципліна 5.2 

«Сучасна філософська антропологія» 

Рівень BO магістр 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

Філософія / Філософія, суспільна 

аналітика 

Релігієзнавство  / Релігієзнавство, 

Міжконфесійні відносини 

Форма навчання денна 

Курс, семестр, протяжність 2-й курс, 1-й семестр, один семестр 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 

4 кредитів (120 год.); 20 год. лекційних, 

20 год. семінарських занять 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання  Всесвітньої історії та філософії 

Автор дисципліни Семенов А. М. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Ознайомлення із курсами «Вступ до 

філософії», «Філософія», «Аксіологія»,  

«Філософія свідомості» та ін. 

Що буде вивчатися Проблематика сучасної філософії 

людини та антропології XXI ст., форми 

та методи теоретичного мислення, 

формування системи наукових знань у 

галузі теорії та історії сучасної 

філософської антропології, їх 

трансформації в гуманітарну освіту та 

культуру сьогодення. 

Чому це цікаво/треба вивчати Дефініції та експлікації поняття 

«сучасність», параметри та 

характеристики філософії у сучасному 

світі, можливості, моделі та 

перспективи  філософії людини 

інформаційної та постінформаційної 

цивілізації.  

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

формування знань в галузі історії та 

теорії філософських проблем 

людинознавства, пізнавальних процесів 

у цілому та філософії людини зокрема; 

опанування історії та теорії академічної 

філософії XXIст, структури та 

актуальних питань сучасної 

філософської антропології, її ролі та 

значенню у сучасній системі 

гуманітарної освіти та духовної 

культури.  

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями (компетентності) 

вміти застосовувати методи та форми 

теоретичного мислення відповідно до 



викликів XXI cт., формувати систему 

наукових знань у галузі теорії та історії 

філософської антропології, оціночного 

аналізу світової академічної філософії 

кінця XX- початку XXІ ст. 

Інформаційне забезпечення  

Web-посилання на (опис дисципліни) 

силабус навчальної дисципліни на 

вебсайті факультету (інституту) 

Опис дисципліни.  
Мета курсу - організація навчально-

методичної роботи студентів з 

курсу  «Сучасна філософська 

антропологія», вивчення проблематики 

сучасної філософії людини та 

людинознавства, освоєння методів та 

форм теоретичного мислення, 

формування системи наукових знань у 

галузі теорії та історії сучасної 

філософської антропології, їх 

трансформації в сучасну гуманітарну 

освіту та культуру.  

Зміст курсу. Людина як об’єкт -суб’єкт 

пізнання, діяльності та творчості у XXІ 

ст. Світ сучасної людини, його 

багатовимірний, транскордонний та 

гіпердинамічний характер. Людина, 

суспільство, цивілізація: динаміка 

розвитку та взаємодії на сучасному 

етапі: системно-інформаційний підхід 

та аналітичний опис. Академічна 

філософія сьогодення та перспективно-

прогностична функція філософської 

освіти. Філософія людини в системі 

сучасної гуманітарної науки та освіти... 
Гуманізм, діалог та інтеграція як 

перспективні форми розвитку 

глобального мислення. Етика 

соціальної відповідальності у контексті 

формування та розвитку соціальних 

цінностей глобальної динаміки 

цивілізації. Філософська антропологія в 

структурі гуманітарної освіти та 

духовної культури людства 
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