Кафедра філософії
Філософія міста
назва дисципліни

Тип дисципліни:
вибіркова
Семестр: 1 або 2 (магістратура)
Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3);
аудиторні години – 30 (лекції – 14, семінарські – 16 )
Лектор: доц. Поляруш Борис Юрійович (ел. адреса: bpolyarush@gmail.com)
Результати навчання:
знати:
 праці провідних дослідників філософії та соціології міста XIX- XX ст.;
 основні категорії та поняття філософії та соціології міста;
 основні підходи до визначення та інтерпретації понять «місто», «село»;

проблеми «глобального міста» та «глобального села» на початку ХХІ ст.;
 основні періоди становлення європейського міста;
 специфіка становлення міського типу мислення в Україні;
 перспектива досягнення соціокультурного паритету українського міста-села.
вміти:
 розрізняти особливості різних підходів, що пропонуються в різних течіях філософії та соціології міста;
 критично осмислити класичні теорії філософії та соціології міста;
 толерантно захищати свою позицію в теоретичній дискусії;
 самостійно готувати матеріали для власних лекцій з філософії.
Анотація навчальної дисципліни:
Мета: Набути студентами знань з найбільш впливових теоретичних парадигм філософії та соціології міста ХХ–
ХХІ ст.
Завдання: Ознайомити студентів з базовими категоріями та поняттями, основними теоретичними проблемами
сучасної філософської урбаністики: становлення філософії міста в XIX – поч. XX ст. (М. Вебер, Ґ. Зімель, Чиказька
школа); філософія міста ХХ ст. (А. Лефевр, Д. Гарві, М. Кастельс, Ж. Бодріяр); становлення міського типу
мислення в Україні; аналіз проблем української міської сім’ї та трансформація гендерних ролей в місті;
висвітлення проблем соціальної нерівності та девіантної поведінки в українському місті; дослідження ролі релігії в
сучасному місті: традиційні та новітні релігійні організації; конструювання публічного та приватного простору
міста; майбутнє сучасного українського міста.
Рекомендована література: Амін Е, Тріфт Н. Виразність повсякденного міста // Культурологічний часопис “Ї”,
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К.: Виддім “Всесвіт”, 2012. – С. 912–998; Зіммель Ґ. Великі міста і духовне життя // Культурологічний часопис “Ї”,
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Режим доступу: http://www.intelros.ru/readroom/2910-logos-3-66-2008.html; Харви Д. Право на город // Логос (2008).
– № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.intelros.ru/readroom/2910-logos-3-66-2008.html; Чернов
М. Л. Урбанізм як предмет соціально-філософського аналізу // Мультиверсум. К.: Центр духовної культури, 2005. –
№ 51. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_51/Multiversum_51.htm
Штромаєр Г. Простір. Територія. Новий час. Історія європейської ментальності. – Львів: Літопис, 2004. – 671 с.
Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота, навчальні дискусії,
навчальні конференції, рольові ігри.
Форма звітності: залік
Мова навчання: українська
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