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Результати навчання:
знати:
 основні парадигми осмислення тілесності в різних історичних та культурних епохах;
 моделі співвідношення тілесного духовного та соціального в історичних та культурних контекстах;
 розуміти взаємозв’язок влади та конкретно-історичних моделей тілесності;
 аналізувати поняття тілесних практик як маніфестацію владних стратегій;
 специфіку буття тілесності в різних її проявах;
 основні підходи до проблеми до пізнання Іншого як тіла та самопізнання через тіло;
 культурно марковані прояви людської тілесності (запах, смак, погляд і т.д).
вміти:
 працювати з філософською літературою (книгами, словниками Інтернет-джерелами);
 логічно мислити, послідовно та аргументовано розвивати свою думку;
 аналізувати цілісність людського буття в єдності тілесних, соціальних та духовних складових;
 застосовувати філософську методологію до аналізу онтологічних, аксіологічних та гносеологічних
проблем буття людського тіла;
 критично мислити, аналізувати різні підходи до проблеми тілесності, утверджуючи гуманістичні цінності;
 аналізувати стратегії тілесності в процесі соціального виробництва тіл;
Анотація навчальної дисципліни:
Мета: Філософський дискурс тілесності в єдності його онтологічного, епістемологічного, семіотичного та
аксіологічного аспектів.
Завдання: Проаналізувати проблему тілесності в історичних та культурних контекстах. Виділити основні аспекти
аналізу феномену тілесності: онтологічний, епістемологічний, семіотичний, аксіологічний. Визначити тіло як
границю індивідуального буття та форму зв’язку з Іншим. Окреслити специфіку буття тіла: чоловічого, жіночого,
дитячого, старого, молодого. Розглянути тілесність як основу ідентичності. Проаналізувати чуттєвість та
сексуальність як спосіб буття тіла. Розглянути тіло в контексті пізнавальних відносин через форми презентації тіла.
Проаналізувати роль погляду в конституюванні тілесності. Провести аналіз соціальних аспектів буття тіла,
пов’язавши конструювання історично та культурно визначених форм тілесності з поняттям влади. Розглянути тіло
як знакову систему, значення якої кодуються системами соціуму та культури.
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