Кіровоградська Мала Академія наук учнівської молоді

Науковий керівник: Кушнєрова Світлана Вікторівна,
вчитель історії комунального закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат
Кіровоградської обласної ради»

Ховрак Олександра
Олександрівна,
учениця 10 класу комунального
закладу «Центральноукраїнський
науковий ліцей-інтернат
Кіровоградської обласної ради»

Об’єкт дослідження: феномен «людської похибки» як
категорії філософії абсурду.
Предмет дослідження: категорія «людської похибки» у
філософії абсурду в творах А. Камю.
Мета роботи: онтико-онтологічний та соціокультурний
аналіз категорії «людської похибки» як фундаментального
базису сучасної соціальної екзистенції.

Завдання:
•
•
•
•
•

окреслити феномен «людської похибки» у сучасній
філософії екзистенціалізму;
розглянути основні погляди на філософську спадщину
А. Камю;
здійснити компаративний аналіз ідеї «людської похибки» в
контексті полілогу мислителів-класиків (С. К’єркегора,
Ф. Достоєвського, Ф. Ніцше, А. Камю);
виявити причини конфлікту натовпу та особистості як
перепони для конструювання ідеального суспільства;
обґрунтувати ідею «людської похибки» як мірила
екзистенції в постсучасному світі.
Смислоутворювальна криза
християнства

https://cutt.ly/Yx2PQsK

філософська проблема
екзистенціалізму

логічний

аналіз

МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

синтез

компаративний
аналіз

понять екзистенціалізм,
нігілізм, абсурд
категорії «людська похибка»,
власної концепції
сенсу життя людини
поглядів С. К’єркегора, Ф. Ніцше,
Ф. Достоєвського та А. Камю.

Усвідомлення конфлікту з беззмістовністю та ворожістю зовнішнього світу

Раціоналізм класичної філософії
Духовно-моральна криза та
суспільні катастрофи ХХ століття
Ірраціоналізм екзистенціалізму
у пошуку сенсу життя
Філософія абсурду

Федір Достоєвський
самогубство

Серен К’єркегор
повернення до Бога

Фрідріх Ніцше
amor fati

https://cutt.ly/dx2ArMq

Альбер Камю

бунт як змирення з беззмістовністю світу, внутрішнє відчуття щастя

будь-які теоретичні пропозиції удосконалення світу не дають бажаного результату,
адже вони непередбачувані через людський фактор

• Окреслено, що непрогнозованість результатів через
людський фактор робить утопічними суспільні ідеології.
• Під час розгляду основних поглядів дослідників на
творчість А. Камю, виявлено, що їхні трактування є дуже
контроверсійними.
• Унікальність філософії абсурду А. Камю у відсутності
чіткого плану дій, певної мети та ідеалу до якого
потрібно прагнути, отже неможливість «людської
похибки».
• Сформульована нами категорія «людської похибки»
доводить неможливість досягнення суспільних ідеалів,
адже сенс життя не зовні, він в середині нас.

