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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про історію та 

філософський зміст творчості видатних мислителів східних культур та 
оволодіння методологією їх історико-філософського дослідження. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати ключову хронологію та 

зміст основних подій в історії країн Азії; основи мовознавства, релігієзнавства, 
культурології, логіки, соціальної філософії, історії філософії. 

2. Вміти здійснювати самостійний аналіз змісту філософських першоджерел; 
застосовувати сучасні методи історико-філософського дослідження, виявляти 
філософську складову в синтезі релігійно-міфологічних практик та раціонально-
теоретичних знань. 

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження. 
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Філософія Сходу» належить 

до переліку нормативних дисциплін ВНЗ та викладається у ІІ семестрі IV курсу 
бакалавріату. Навчальна дисципліна знайомить студентів зі змістом філософської 
творчості видатних мислителів Сходу в їх історичному та культурному контексті. 
Визначаються предмет, завдання, теоретичні основи, методологія, основні напрямки 
та проблематика сучасних досліджень історії східних філософій. З’ясовуються 
критерії історичності та філософічності доробку східних мислителів, визначаються 
ключові параметри і періодизація розвитку філософської думки східної та Південної 
Азії та ісламських та іудейських філософів Середньовіччя. Розглядаються принципи 
інтерпретації та реактуалізації філософської спадщини східних культур 
Стародавності в сучасності. Пояснюється варіативність тлумачення ключових 
лексичних одиниць (лем) історії східних філософій. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань з 
історії розвитку філософської думки східних культур. В результаті 
навчання студенти мають засвоїти перелік ключових історико-філософських 
лексичних одиниць (лем) дослідження; сформувати власний лексикон з історії 
філософії Сходу та мати навички його застосування в науково-практичній 
діяльності. Здобути навичку здійснення самостійного аналізу філософського змісту 
творів видатних мислителів Азії, та свідомого визначення методів історико-
філософської реконструкції їх спадщини. 

5. Результати навчання: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 
автономність та відповідальність) 

Методи 
викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток 
у підсум-
ковій 
оцінці з 
дисциплі
ни 

ККод Результат навчання 

 Знати:    
1.1 періодизацію і ключові події 

історії філософії південної та 
східної Азії; 

Лекція, самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, 
екзаменаційна 
робота 

4 

1.2 основний зміст і загальну 
специфіку філософського вчення 
даршан астики; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, 
екзаменаційна 
робота 

4 



1.3 основні постулати філософських 
шкіл буддизму: вайбгашика, 
саутрантика, мадг’яміка, 
йогачара; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, 
екзаменаційна 
робота 

4 

1.4 ключовий зміст філософських 
дискусій «індійської схоластики»; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, 
екзаменаційна 
робота 

3 

1.5 основний зміст і загальну 
специфіку філософської складової 
вчення класичного конфуціанства 
і даосизму; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, 
екзаменаційна 
робота 

4 

1.6 загальний зміст філософської 
складової в традиціях 
тибетського буддизму та у Чань-
буддизмі; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, 
екзаменаційна 
робота 

4 

1.7 головних представників 
неодаосизму та неоконфуціанства 
та зміст їх дискусій; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, 
екзаменаційна 
робота 

4 

1.8 видатних ісламських та 
іудейських мислителів 
Середньовіччя та зміст їх 
філософських вчень; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, 
екзаменаційна 
робота 

4 

1.9 етимологію та визначення ста 
лем представлених у трьох 
лексично—тематичних модулях 
даного курсу. 

Лекція, 
семінар,  
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, 
екзаменаційна 
робота 

4 

 Вміти:    
2.1 демонструвати знання основних 

джерел з вивчення історії 
філософії східної та південної Азії; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
екзаменаційна 
робота 

4 

2.2 пояснювати методологічне 
обґрунтування історичності та 
філософічності творчості 
мислителів Сходу; 

Семінар, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
екзаменаційна 

3 



робота 
2.3 пояснювати теоретичні витоки та 

генетичний зв’язок 
філософського доробку видатних 
мислителів південної Азії; 

Семінар, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
екзаменаційна 
робота 

3 

2.4 пояснювати проблемне підґрунтя 
філософії буддизму, та 
розкривати основні етапи її 
історії; 

Семінар, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
екзаменаційна 
робота 

4 

2.5 пояснювати специфічність 
філософської культури східної 
Азії та основних філософських 
вчень в її історії; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
екзаменаційна 
робота 

4 

2.6 ґрунтовно розкривати зміст 
філософських вчень арабо-
ісламських та іудейських 
мислителів Середньовіччя; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
екзаменаційна 
робота 

4 

2.7 чітко і аргументовано визначати 
ключові лексичні одиниці історій 
філософії Сходу; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
екзаменаційна 
робота 

4 

2.8 здійснювати плідний аналіз 
філософської складової в творчій 
спадщині видатних мислителів 
Сходу і розкривати її 
взаємозв’язок з практичною і 
релігійною частинами. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
екзаменаційна 
робота 

3 

 комунікація:    
3.1 демонструвати здатність до Семінари, Усні доповіді, 4 



вільної комунікації мовою 
навчання; 

самостійна робота текст 
рекомендацій 

3.2 використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернетресурсів, 
читання новітніх сходознавчих 
досліджень в підготовці до 
семінарських занять та написання 
самостійних робіт; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

3 

3.3 презентувати результати 
проведених досліджень та 
здійсненої самостійної роботи у 
вигляді доповідей, повідомлень, 
есе, презентацій, конспектів; 

Семінари Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
екзаменаційна 
робота 

3 

3.4 брати участь у фахових дискусіях 
в процесі аудиторної роботи; 

Лекція,  
семінари  
 

Дискусії 4 

3.5 вести полеміку стосовно питань 
інтерпретації філософської 
спадщини видатних мислителів 
Сходу. 

Семінари Дискусії 4 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4.1 самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу з 
історико-філософських 
досліджень в сходознавстві, 
вільно володіти методами 
обробки, аналізу та синтезу 
наукової інформації; 

Самостійна робота Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

4 

4.2 вирішувати самостійно 
комплексні завдання, пов’язанні 
зі здійсненням лексикографічних 
та текстологічних досліджень 
першоджерел історії східних 
філософій; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

4 

4.3 приймати самостійні рішення 
щодо вибору методів та форм 
власного дослідження в умовах 
невизначеності; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

4 

4.4 нести відповідальність за 
достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 
пояснень філософських вчень 
видатних мислителів Сходу; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
екзаменаційна 
робота 

3 

4.5 демонструвати можливості до 
подальшого навчання з високим 
рівнем автономності. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 

3 



презентація 
самостійного 
дослідження, 
екзаменаційна 
робота 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 
                                       Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1

.1 
1

.2 
2

.1 
4

.1 
4

.2 
  +    
   +   
   +   
 
7. Структура курсу: у курсі передбачено 3 змістових частини. Заняття 

проводяться у вигляді лекцій, семінарів, з використання інтерактивних методів 
навчання. Завершується дисципліна екзаменом.  

Перша частина курсу присвячена історії філософії південної Азії. 
Друга частина курсу присвячена історії філософії східної Азії. 
Третя частина курсу присвячена ісламській та іудейській філософії 

Середньовіччя. 
8. Схема формування оцінки 
8.1. Форми оцінювання: 

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання 1.1 – 1.9), що складає 35% від загальної оцінки та 
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.8); 
(комунікація 3.1-3.5); (автономність та відповідальність 4.1-4.5), що складає 65% 
загальної оцінки.  
Критерії оцінювання: 
1. Усна відповідь:  

4 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 
завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 
3 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 
його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 
розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. 
Допускаються несуттєві неточності 
2 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 
знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві 
неточності 
1 бал – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки 
у відповіді 

2. Доповнення / дискусія: 
1 бал – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 
теми,  
0.5 бали – доповнення змістовне, але суттєво не розширює дискусію 

3. Самостійна робота, складання ЛТМ: 
15-14 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 



завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує 
обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 
незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи 
10-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, 
вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в 
основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову 
літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження 
/ письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  
6-5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 
знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 
навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 
4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 
помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

4. Контрольна робота:  
6-5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 
завдання, демонструє самостійність письмової роботи; 
4-1 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 
його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 
розкриває зміст поставленого завдання, допускаються несуттєві неточності 

5. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 
20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 
завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує 
обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 
незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи 
15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, 
вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в 
основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову 
літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження 
/ письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  
10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 
знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 
навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 
5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 
помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі 

засвоєння матеріалу з усіх трьох частин. Загальна семестрова оцінка складаються із 

балів, отриманих за аудиторну роботу, самостійну роботу та контрольну роботу. 

 
Оцінювання за формами контролю:  

Види робіт  Семестрова кількість балів 

Min - 36 Max - 60 

Усна відповідь Теми 2-14, 16, 
17 протягом 
семестру 

«2» х 6 = 12 «4» х 5 = 20 



Доповнення Теми 2-14, 16, 
17 протягом 
семестру 

«1» х 3 = 3 «1» х 4 = 4 

Самостійна робота Складання ЛТМ 
І 
ІІ 
ІІІ 
 

 
«10» 
«5» 
«2» 

 
«15» 
«10» 
«5» 

Контрольна робота До тем 1-17 «4» х 1 = «4» «6» х 1 = «6» 
 
Підсумкове оцінювання у формі екзамену: екзаменаційне оцінювання 

відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, кожне з яких 
оцінюється за шкалою 20 балів. Що в загальному підсумку дає 40 балів. 

 
При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова 

кількість балів 
екзамен Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 
Максимум 60  40  100 

 
Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 

балів. Для допуску до екзамену студент має здати всі самостійні роботи  та 
конспекти. Екзаменаційна оцінка не може бути меншою 24 балів для отримання 
загальної позитивної оцінки за курс.  

 
Шкала відповідності: 
Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
 

  



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І 
СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва лекції Кількість годин 
Лекції Семінари Самостійна 

робота 
Частина 1. Періодизація і основні напрями розвитку філософії південної Азії.   
1 Вступ до філософії південної Азії. 1   
2 Санкх’я та йога Патанджалі. 1 1  
3 Вайшешика і ньяя. 2 1  
4 Міманса і веданта 2 1  
5 Вступ до філософії буддизму 1   
6 Саутрантика і вайбгашики (сарвастівада). 1 1  
7 Мадг’яміка (шуньявада) 2 1  
8 Йогачара (віджнянавада) 2 1  
Частина 2. Періодизація і основні напрями розвитку філософії східної Азії.   

9 Вступ до філософії східної Азії. 1   
10 Класичне конфуціанство та даосизм. 1 1  
11 Поширення буддизму в Тибеті та Китаї 2 1  
12 Неодаосизм 1 1  
13 Неоконфуціанство. 1 1  

Частина 3. Ісламська та іудейська філософія Середньовіччя 
14 Вступ до середньовічної ісламської та 

іудейської думки. 
2 1  

15 Проблема віри і розуму в середньовічній 
філософії Ісламу 

1   

16 Філософська спадщина Ібн Рушда. 
Аввероїзм 

1 1  

17 Іудейський перипатетизм і філософія 
Маймоніда 

2 1  

18 Самостійна робота   30 
19 Контрольна робота 2   

 Всього 26 13 46 
 

Загальний обсяг 85 год., в тому числі: 
Лекцій   – 26 год. 
Семінари   – 13 год. 
Самостійна робота  - 46 год. 
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