




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 

обов’язкових дисциплін та викладається у 8-9 семестрах IV курсу бакалавратури. 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. Розглядаються принципи інтерпретації та реактуалізації 

філософської спадщини східних культур Стародавності в сучасності. Пояснюється 

варіативність тлумачення ключових лексем 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. 

 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 2. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК 7. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;  

ЗК 9. Здатність до міжособистісної взаємодії, здатність працювати в команді; 

ФК 1. Усвідомлення сенсу філософії, її дисциплінарного розмаїття та місця в системі 

культури; 

ФК 3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про розвиток основних 

філософських ідей, учень та напрямків;  

ФК 4. Усвідомлення особливостей і місця вітчизняної інтелектуально-філософської традиції у 

світовій;  

ФК 6. Здатність викладати міркування послідовно, логічно, систематично та аргументовано; 

ФК 8. Здатність оперувати філософською термінологією для розв’язання професійних завдань. 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 



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

Методи 
викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток 
у 
підсумко
вій оцінці 
з 
дисциплі
ни 

Код Результат навчання 

 знати:    
1.1 основні методологічні принципи 

та підходи дослідження історій 
східних філософій; 

Лекція, самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, іспит 

10 

1.2 періодизацію і ключові події 
історії філософії південної та 
східної Азії; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, іспит 

10 

1.3 основні постулати філософських 
даршан, шкіл, течій та напрямів 
країн східної та південної Азії в 
Стародавності та Середньовіччі; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, іспит 

10 

1.4 ключові проблеми та зміст 
філософських дискусій в 
інтелектуальних дискурсах 
середньовічних Індії та Китаю 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, іспит 

10 

 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, 
іспит 

7 

2.2 пояснювати методологічне 
обґрунтування історичності та 
філософічності творчості 
мислителів Сходу; 

Семінар, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
іспит 

7 

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, 
іспит 

6 

 комунікація:    
3.1 демонструвати здатність до 

вільної комунікації мовою 
навчання; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
текст 
рекомендацій 

6 

3.2 використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
новітніх сходознавчих досліджень 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 

6 



в підготовці до семінарських 
занять та написання самостійних 
робіт; 

самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

3.3 презентувати результати 
проведених досліджень та 
здійсненої самостійної роботи у 
вигляді доповідей, конспектів та 
участі у фахових дискусіях. 

Семінари Презентація 
самостійного 
дослідження 

7 

 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. 

7 

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. 

7 

4.3 нести відповідальність за 
достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 
пояснень філософських вчень 
видатних мислителів Сходу; 
демонструвати можливості до 
подальшого навчання з високим 
рівнем автономності. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження 

7 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

 

                              Результати навчання 
                                                  дисципліни 
Програмні  
результати навчання 
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4.3 

ПРН 1. 1.Розуміти сенс філософії, її 

місце в системі культури. 
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ПРН 3. Знати основні етапи, напрямки 

в історії світової та вітчизняної 

філософії 
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ПРН 5. Спілкуватися з професійних 

питань державною та іноземною 

мовами усно й письмово, 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



використовувати їх для організації 

ефективної міжкультурної комунікації 

ПРН 8. Мати обізнаність у головних 

філософських методах і підходах, 

розуміти етико-практичну значущість 

філософського знання; 
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ПРН 13. Критично оцінювати власну 

позицію та знання, порівнювати і 

перевіряти отримані результати; 
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ПРН 14. .Уникати симуляцій, плагіату 

та інших виявів академічної 

недоброчесності у сфері професійної 

діяльності або навчання; 
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ПРН 15. Мати навички ведення 

інтелектуальних дискусій на засадах 

діалогу, відкритості й толерантності; 
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ПРН 18. Ефективно працювати з 

інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з 

фахової літератури та електронних баз,  

критично аналізувати й інтерпретувати 

її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 
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7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати 

навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.  

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 –5 / 10 балів 

2. Самостійна робота: РН 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 –16 / 40 балів 

3. Контрольна робота: РН – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 - 6 / 10 балів  

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка 

складаються із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь 

в дискусіях на семінарах), 2) самостійну роботу (дослідження проблем культурної політики, 

дослідження культурного інституту), 3) контрольну роботу, з урахуванням коефіцієнту 0,6. 

Всі види робіт в семестрі мають в підсумку: 

- в максимальному вимірі   100 балів х 0,6 = 60 балів 

- в мінімальному вимірі  60 балів х 0,6 = 36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі. 

 



Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 – 24 / 40 балів 

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 за іспит.  

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 

24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до семестрової 

оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В екзаменаційній 

відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку «підсумкова оцінка з 

дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. Рекомендований 

мінімум допуску до іспиту – 36 балів 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи (мінімум 

24, максимум 40 балів). 
 
При простому розрахунку отримуємо: 
 

 Семестрова кількість 

балів 

Іспит Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60  40  100 

 

7.2 Організація оцінювання: 

 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 36 бали Max – 60 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До усіх тем: протягом 

семестру. У разі відсутності 

студента на занятті, теми 

необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

«5» х 1 = 5 «10» х 1 = 10 

Самостійна робота До теми 1-10: текстологічне 

вивчення класичних сутр та 

канонів індійської та 

китайської філософії. 

«2.5» х 10 = 25 «4» х 10 = 40 

Контрольна робота До тем 1-10 «6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

Загальна 

семестрова оцінка 

без урахування 

коефіцієнту  

 60 100 

Загальна 

семестрова оцінка 

з урахуванням 

коефіцієнту 0,6 

 «60» х 6 = 36 «100» х 0,6 = 60 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 



Усна доповідь  

10 балів – 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 

8 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. Допускаються 

несуттєві неточності 

7 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 

5 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 

Доповнення / участь в дискусіях 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  

2 бали – доповнення змістовне  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

2. Самостійна робота (текстологічне вивчення класичних сутр та канонів індійської 

та китайської філософії): 

40-35 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 

презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження  

35-25 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві 

неточності  

25-0 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 

презентує, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених 

завдань. Робота містить суттєві помилки. 

3. Контрольна робота: 

10-9 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 письмової роботи 

9-8 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 письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

8-6 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 

6-0 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. 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 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 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 

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
 
 

  



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

Частина 1. Основні напрями розвитку індійської філософіії 

1 Тема 1. Вступ до філософії південної Азії. 1  5 

2 Тема 2. Санкх’я та йога Патаньджалі. 1  5 

3 Тема 3. Вайшешика і ньяя. 1  5 

4 Тема 4. Міманса і веданта 1  5 

5 Тема 5. Саутрантика і вайбгашика 1  5 

6 
Тема 6. Мадг’яміка (шуньявада), йогачара 

(віджнянавада) 

 1 5 

 
Індивідуальна самостійна робота: текстологічне 

вивчення класичних сутр індійської філософії. 

  28 

Частина ІІ. Основні етапи розвитку китайської філософії. 

7 Тема 7. Класичне конфуціанство та даосизм. 1  5 

8 Тема 8. Поширення буддизму в Тибеті та Китаї. 1  5 

9 Тема 9. Неодаосизм 1  5 

10 Тема 10. Неоконфуціанство  1 5 

 Контрольна робота 2   

 ВСЬОГО 10 2 78 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій   – 10 год. 

Семінари  – 2 год.  

Самостійна робота  - 78 год. 
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