
Кафедра філософії 

Проблема секулярності: витоки та сучасність 

назва дисципліни 

Тип дисципліни:      вибіркова       Семестр:  1 або 2 ( магістратура) 
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Обсяг дисципліни:  

 загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

  аудиторні години – 30  (лекції – 14, семінарські – 16 ) 

Лектор:   канд. філос. наук Лущ Уляна Ігорівна (ел. адреса: ulyana.lushch@gmail.com ) 

Результати навчання: 

знати:  

 відмінності між соціологічними та філософськими підходами до визначення секуляризації;  

 аспекти кореляції секуляризації та Модерну; 

 соціокультурний контекст і основні історичні етапи секуляризаційних зрушень;  

 особливості модерного, секулярного трактування людини, Всесвіту, суспільства та історії.  

вміти: 

 оперувати англомовним філософським понятійно-категоріальним апаратом, аргументовано висловлювати 

свою думку англійською мовою; 

 пояснити відмінність між секуляризацією, секулярністю та секуляризмом; 

 охарактеризувати особливості модерної ідентичності; 

 пояснити специфічність феномену європейського Модерну через з'ясування його витоків; 

 охарактеризувати специфіку Модерну і секуляризації в контексті української культури та місце релігії у 

сучасній українській дійсності. 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Мета: На основі ознайомлення студентів з передумовами, етапами та особливостями  становлення модерної 

ідентичності як специфічної та безпрецедентної світоглядної парадигми сформувати цілісне, системне розуміння 

сучасної соціокультурної ситуації. 

Завдання: Здійснити системний огляд особливостей соціологічних та філософських підходів до визначення 

секуляризації та пояснити особливості їх формування в історико-філософському контексті. Розглянути соціальний, 

світоглядний та релігійний аспекти секуляризаційного процесу. Простежити історичні етапи секуляризації. 

Виявити передмови приживлення і пожвавлення секуляризаційних тенденцій на західноєвропейському ґрунті. 

Здійснити порівняльний аналіз секулярного та домодерного типів світогляду. З'ясувати вплив секуляризації на 

становлення національної держави та громадянського суспільства в добу Модерну. Окреслити специфіку 

секулярності в контексті соціокультурної дійсності України.   
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Форми та  методи навчання: лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота, навчальні дискусії, 

написання есе.  
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