Кафедра філософії
Ідентичність у сучасній історії ідей
назва дисципліни
Семестр: 1 або 2 (магістратура)

Тип дисципліни:
вибіркова
Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3);
аудиторні години – 30 (лекції – 14, семінарські – 16 )
Лектор: доц. Лосик Ореста Миколаївна (ел. адреса: de.manu.ad.manum@gmail.com)
Результати навчання:
знати:
базові терміни й поняття, що стосуються ідентичнознавства як наукового дискурсу; тематичний внесок
класиків та сучасних світових й українських дослідників у вивчення проблематики ідентичності; еволюцію
соціально-історичних та культурно-ментальних передумов появи “ідентичності” у життєвій повсякденності
Заходу та Сходу; типологічну характеристику різновидів та форм ідентичностей; базові спеціалізовані й
міждисциплінарні підходи до трактування ідентичності в історіософській, культурознавчій, ментальнопсихологічній, соціально-побутовій, політично-громадянській та художньо-мистецькій площинах її здійснення
в історичній ретроспективі та на сучасному етапі.
вміти:
опрацьовувати основні першоджерела та вибрану тематичну бібліографію; охарактеризувати зміст ключових
праць, присвячених феномену ідентичності; розрізняти моделі “буття собою” у контексті світоглядних
парадигм Премодерну, Модерну й Постмодерну; аналізувати феномени “багатоетнічності” та етноцентризму в
умовах мультикультуралізму; інтерпретувати особливості “автентичного самоздійснення” спільноти та особи
на прикладі світового та українського контексту в історичній ретроспективі та сучасності; прослідковувати
вектори конструювання “колективної свідомості” у колоніальній та постколоніальній “картинах світу”;
пояснювати специфіку цивілізаційного й локального постання колективних ідентичностей.
Анотація навчальної дисципліни:
Мета: Філософський дискурс соціально-історичних та культурно-духовних передумов формування колективної та
індивідуальної форм ідентичності в процесі світового історично-цивізаційного розвитку.
Завдання: Проаналізувати особливості класичного й новітнього розуміння категорії ідентичності у гуманітарних
дисциплінах. Розглянути природознавчі, релігійно-теологічні та біоетичні аспекти ідентичності в умовах
технологізації знання й довкілля, глобалізму й секуляризації. Здійснити порівняльний аналіз концепцій і підходів,
які використовуються в актуальних міждисциплінарних аналізах спільноти та її конституюючих форм – етнічній,
регіональній, національній, культурній, громадянській тощо. З’ясувати історіософський та культурознавчий зміст
ідентичності особи та спільноти, який відображає ціннісні, нормативні, символічні й ментально-психологічні
орієнтири їхньої екзистенції. Окреслити основні тенденції трансформації національної колективної ідентичності у
призмі імперської та постколоніальної самоідентифікацій.
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