
Інтелектуальне фентезі: філософія мислиннєвого експерименту 

Анотація. Дисципліна «Інтелектуальне фентезі: філософія мислиннєвого експерименту» 

знайомить студентів з історією та змістом літературних творів, що підпадають під 

визначення «інтелектуальне фентезі» та водночас привертають увагу дослідників 

філософських розмислів представлених у «неакадемічному» форматі. З’ясовується 

специфіка та методологія дослідження прикладів мислиннєвого експерименту в історії 

літератури, дається визначення ключовим напрямам його реалізації. Розкриваються основні 

етапи та події розвитку жанру інтелектуального фентезі у історико-культурному контексті 

його проходження. 

Кількість кредитів:3 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів компетентностей, які дозволять їм 

демонструвати високий рівень ерудиції, мати ґрунтовне розуміння міждисциплінарної 

інтегрованості філософії до історії літератури, забезпечити гнучкість і адаптивність 

викладу їх міркувань та аргументів у комунікації з широким колом людей в майбутній 

професійній діяльності. 

Попередні вимоги: 

Студент повинен знати: історико-культурний контекст розвитку філософської думки, 

мати загальне уявлення про основні етапи та події історії літератури, розуміти основні 

напрями сучасної філософії, мати чітке уявлення про ключові питання та проблеми що 

стали предметом філософського осмислення найвидатнішими мислителями людства, 

розумітися на засадничих принципах і законах класичної логіки. 

Студент повинен вміти: розкрити і визначити предметне поле різних галузей філософської 

науки, здійснювати самостійний і неупереджений аналіз текстів, розкривати смисл алегорій 

і метафор, мати навички експлікації парадоксів і антиномій людського мислення. 

 

Основні теми курсу:  

– Визначення і обґрунтування методології вивчення філософії мисленнєвого 

експерименту в літературі що створена в жанрі інтелектуального фентезі; 

– Специфіка і парадокси «абсолютного детермінізму» у творах письменників 

фантастів; 

– «Моделювання майбутнього» у творах письменників футуристів; 

– Перспективи реалізації «умовного способу» історії знаряддями мисленнєвого 

експерименту; 

– Проблема «достеменної реальності» у творах письменників фантастів; 

– Осмислення парадоксу самоідентичності в умовах тотожності з «іншим»; 

– Сарказм і пародія в інтелектуальному фентезі. 

 

Мова викладання: українська. 

Термін вивчення: дисципліна вивчається на 4 курсі ОПП «Культурологія» в обсязі 90 

годин, у тому числі 32 години аудиторних занять (22 год. – лекційні заняття, 10 год. – 

семінари), 58 годин самостійної роботи 

Форма контролю: залік 


