
Анотація навчальної дисципліни 

«Філософія простору» 

 

Анотація. Навчальна дисципліна розкриває провідний мотив філософування, 

який покладає в основу своїх міркувань певний концепт простору і робить 

його визначальним для пізнання. Поява цього мотиву більш відома нами за 

назвою spatial turn (просторовий поворот). 

Спочатку ми розглянемо філософсько-історичне дискурсивне поле, 

покладаючись на схеми Мишеля Фуко і Бернгарда Вальденфельса, задаючи 

загалом методологічний кут зору на дану проблематику, засади якої 

поєднують структуралізм і феноменологію в постфеноменологічний підхід. 

Далі послідовно розкриваються позиції структуралістської методології, де 

простір є способом демонстрації відмінностей (формула Жиля Дельоза). Це 

прослідковується особливо в структурній антропології Клода Леві-Строса 

(критика часової схеми європейської культури), філософії Мишеля Фуко 

(поняття дискурсу і концепція біополітики) і Жиля Дельоза (концепт нової 

метафізики). 

Після цього буде розкрито концепт простору як головного елементу досвіду в 

феноменології, починаючи від парадоксів його опису в філософії Гусерля 

(поняття «феномену повозки») та Dasein-аналітики Мартина Гайдеґера  через 

філософію тілесності Мориса Мерло-Понті (життя як досвід світу) до 

екзистенційної топографії Бернгарда Вальденфельса (концепт Чужого). 

Мета навчальної дисципліни: розширити пізнавальну базу студентів за 

рахунок розкриття поняття простору, спираючись на провідні сучасні 

методології структуралізму і феноменології. 

Попередні вимоги: 

Студент має знати: основний зміст і проблеми сучасної філософії; способи 

застосування основних понять та ідей у сучасній філософії; головні 

філософські методології і їхні провідні принципи. 

Студент має вміти: використовувати філософські поняття та ідеї у 

дослідженні філософських проблем; працювати з дослідницькою літературою 

з філософії.  

Змістовні модулі: 

Тема 1. Вступ. Доля простору в європейському філософському дискурсі. 

Тема 2. Структуралістський концепт простору. Простір і відмінність. 

Тема 3. Феноменологічний концепт простору. Простір і досвід. 

Мова викладання: українська. 

Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: ВП 3.05.02, перше півріччя 

четвертого року навчання. 

Кількість кредитів: 3 



Форма заключного контролю: залік. 

Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 90 годин, аудиторні 

заняття: 28 год. – лекційні заняття, 14 год. – практичні заняття, 48 – 

самостійні заняття. 

Викладач: Приходько Володимир Володимирович, кандидат філос. наук, 

доцент, доцент кафедри теоретичної і практичної філософії філософського 

факультету. 

Інформація про викладача: 

http://philosophy.univ.kiev.ua/ua/article/64 

 
 

http://philosophy.univ.kiev.ua/ua/article/64

