




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – розширити знання з сучасної аналітичної філософії у сфері 
філософської (природної) теології. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати концептуальні знання з теоретичної і практичної філософії, які дають розуміння сутності філософії, її функцій та ролі в історії культури; специфіку філософських проблем, особливостей взаємин філософії з наукою, релігією, мистецтвом як формами духовного життя людства; критичне осмислення особливостей і проблематики сучасних філософських концепцій та варіантів розв’язання філософських проблем; сутності й типи наукової раціональності крізь призму критичного осмислення сучасних досягнень науки; онтологічні, гносеологічні, аксіологічні, антропологічні, феноменологічні константи та орієнтири, що зумовлюють процеси формування світогляду та дають уявлення про головні принципи теоретичної і практичної діяльності людини з метою засвоєння критеріїв для експертних оцінок та способів їх фахового використання у різних сферах соціальної практики. 
2. Вміти здійснювати аналітично-пошукову роботу; збирати та інтерпретувати наукову інформацію, ставити конкретні цілі і завдання та реалізовувати їх за допомогою обраних теоретичних, практичних і прикладних підходів та методів; формувати філософську експертну думку через аналіз конфліктних, типових чи особливих ситуацій; полемізувати стосовно актуальних філософських проблем з точки зору їх практичної значливості; аналізувати природу онтологічних, гносеологічних, антропологічних, соціальних, культурних, правових, політичних, мовних та історичних явищ; давати оцінку стану і тенденціям розвитку сучасної культури, орієнтуватися в її новітніх практиках.  

3. Володіти елементарними навичками розв’язувати складні задачі та практичні проблеми у процесі навчання та в дослідницькій діяльності; аналітично обґрунтовувати цілі та напрямки досліджень з прикладної філософії, зокрема аналізувати філософські проблеми соціальної практики, прогнозувати відповідні тенденції та наслідки її розвитку, розробляти моделі її можливого вдосконалення; здійснювати різні види експертно-аналітичної роботи (анотації, реферати, бібліографії, аналітичні матеріали тощо) щодо тематики прикладної філософії; належним чином представляти результати проведеної роботи; вільно здійснювати комунікацію в професійному середовищі. 
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Філософська теологія і онтологія» 

належить до переліку дисциплін за вибором та викладається у четвертому семестрі 
магістратури. Провідною ідеєю запропонованого курсу є демонстрація раціональних 
можливостей сучасної аналітичної філософії для прояснення та обґрунтування головних 
положень теїзму в рамках філософської (природної) теології.  
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам компетентності, що дозволять 
розпізнавати і аналізувати процеси у дійсності, пов’язані з питаннями релігії, віри, теїзму 
та атеїзму.  

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних 
компетентностей: ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 



ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ФК 5. Здатність критично працювати з філософськими текстами, застосовувати різні методи аналізу та інтерпретації. 
5. Результати навчання:  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

1) знати; 2) вміти; 3) 

комунікація;  

4) автономність і 
відповідальність) 

Методи 
викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

Відсоток у 
підсумков
ій оцінці з 
дисциплін
и К

Код 
Результат навчання 

Знати:    

1

1.1 

Специфіку філософської і наукової 
методології. 

Лекції, 
семінари, самостійна 
робота 

Індивідуальна робота, 

усна доповідь під час 
заняття, підсумкова 
контрольна робота 

10 

1

1.2 

Принципи побудови та основні 
елементи філософської і наукової 
організації дослідження. 

Лекції, 
семінари, самостійна 
робота 

Індивідуальна робота, 

усна доповідь під час 
заняття, підсумкова 
контрольна робота 

10 

1

1.3 

Особливості різних 
методологічних підходів в науці і 
філософії. 

Лекції, 
семінари, самостійна 
робота 

Індивідуальна робота, 

усна доповідь під час 
заняття, підсумкова 
контрольна робота 

10 

 Вміти:    

2

2.1 

Демонструвати навички 
опрацювання  літератури із обраної 
для прикладної розробки теми 

Семінари, 
самостійна робота 

Письмовий звіт, усна 
доповідь, індивідуальна 
робота, підсумкова 
контрольна робота 

5 

2

2.2 

Пояснювати роль критичного 
мислення в формуванні дослідної 
програми і в процесі її виконання 

Семінари, 
самостійна робота 

Письмовий звіт, усна 
доповідь, індивідуальна 
робота, підсумкова 
контрольна робота 

5 

2

2.3 

Пояснювати і обґрунтовувати 

варіативність методологічних 
підходів до аналізу теми та її 
прикладного застосування  

Семінари, 
самостійна робота 

Письмовий звіт, усна 
доповідь, індивідуальна 
робота, підсумкова 
контрольна робота 

5 

1

2.4 

Здійснювати поняттєво-

категоріальний опис 
досліджуваного об’єкту, 
спираючись на знання 
різноманітних теоретичних 
контекстів. 

Семінари, 
самостійна робота 

Письмовий звіт, усна 
доповідь, індивідуальна 
робота, підсумкова 
контрольна робота 

5 

1

2.5 

Визначати форми фіксації 
результатів дослідження і критичні 
способи їх оцінювання. 

Семінари, 
самостійна робота 

Письмовий звіт, усна 
доповідь, індивідуальна 
робота, підсумкова 
контрольна робота 

5 

 Комунікація:    



3

3.1 

Демонструвати здатність до вільної 
комунікації мовою навчання 

Семінари, 
самостійна робота 

Письмовий звіт, усна 
доповідь, індивідуальна 
робота, підсумкова 
контрольна робота 

2 

3

3.2 

Використовувати знання іноземних 
мов для аналізу інформаційних 
інтернет-ресурсів, читання 
новітньої філософської і наукової 
літератури в підготовці до 
створення і реалізації 
дослідницької програми. 

Семінари, 
самостійна робота 

Письмовий звіт, усна 
доповідь, індивідуальна 
робота, підсумкова 
контрольна робота 

3 

2

3.3 

Презентувати результати 
проведених досліджень та 
здійсненої самостійної роботи у 
різноманітних формах звітів. 

Семінари, 
самостійна робота 

Письмовий звіт, усна 
доповідь, індивідуальна 
робота 

5 

3

3.4 

Вести полеміку стосовно питань 
проведення дослідження і його 
результатів  в умовах сучасних 
міждисциплінарних досліджень 
цієї теми на основі володіння 
категоріально-поняттєвим 
апаратом філософії і науки. 

Семінари, 
самостійна робота 

Дискусії, усні доповіді 5 

3

3.5 

Брати участь у фахових дискусіях в 
процесі аудиторної роботи 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, дискусії 5 

 Автономність і відпові-
дальність: 

   

4

4.1 

Самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу для 
проведення прикладного 

філософсько-наукового 
дослідження, вільно володіти 
методами обробки, аналізу та 
синтезу наукової інформації 

Самостійна 
робота 

Письмовий звіт, усна 
доповідь під час заняття 

5 

4

4.2 

Вирішувати самостійно комплексні 
завдання, пов’язанні із обраною 
темою, та порівнювати їх із 
результатами власне проведених 
міждисциплінарних досліджень на 
основі обраної методологічної 
позиції. 

Семінари, 
самостійна робота 

Письмовий звіт, усна 
доповідь під час заняття 

5 

4

4.3 

Приймати самостійні рішення 
щодо вибору методів та форм 
власного  дослідження обраних 
феноменів в умовах 
невизначеності. 

Семінари, 
самостійна робота 

Письмовий звіт, усна 
доповідь під час заняття 

5 

4

4.4 

Нести відповідальність за 
достовірність та політико-

ідеологічну незаангажованість 
проведених філософських 
досліджень і пояснень 
особливостей об’єкту аналізу. 

Семінари, 
самостійна робота 

Письмовий звіт, усна 
доповідь заняття 

5 



4

4.5 

Демонструвати можливості до 
подальшого навчання з високим 
рівнем автономності. 

Самостійна 
робота 

Дискусії, письмовий 
звіт, усна доповідь  

5 

   

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання. 

                                       

Результати навчання 
дисципліни  
 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

3
.4

 

3
.5

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

4
.4

 

4
.5

 

Програмні результати 
навчання 

ПРН 1. Здійснювати 
інтелектуальний пошук, 
виявляти і критично 
осмислювати актуальні 
проблеми сучасної 
філософської думки, 
розробляти їх в рамках 
власного філософського 
дослідження. 

+ + + + + + + + + + + + + +     

ПРН 3. Вміти 
реконструювати історичний 
поступ світової філософії, 
еволюцію філософських 
ідей і проблем. 

+ + + + + + + +      +     

ПРН 5. Використовувати 
методологію та пізнавальні 
засоби, що властиві 
філософії та її 
застосуванням. 

             + + + + + 

ПРН 14. Приймати 
ефективні рішення з питань 
управління складною 
професійною та/або 
навчальною діяльністю у 
сфері філософії. 

+ + +           +    + 

 

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 – 1.3), що складає 30% від загальної оцінки та 
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.5); 



(комунікація 3.1-3.5); (автономність та відповідальність 4.1-4.5), що складає 70% загальної оцінки.  
 

Оцінювання семестрової роботи: 
1. Усна доповідь та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1-4.5 – 12 / 20 балів 

2. Самостійна робота: індивідуальна робота (щоденник, конспекти, бібліографія): 

РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1-3.3 – 21 / 35 балів 

3. Самостійна робота: звіти студентів щодо виконаної самостійної роботи 
(представлення самостійної роботи у вигляді презентації, самооцінка, 
оформлення): РН 2.1-2.5, 3.1-3.3, 4.1-4.5 –15 / 25 балів 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 
матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 
отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на 
семінарах), самостійні роботи (щоденник, конспекти, бібліографія) та за представлення 
самостійної роботи у вигляді звіту (презентації, самооцінка, оформлення). Всі види робіт за 
семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар 
в письмовій формі. 
Підсумкова контрольна робота в письмовій формі - РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

3.1, 3.2 – 12 / 20 балів 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 
Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів 

за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 
виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 
додаткових заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 

балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій 
формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття.      

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 
складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та 
підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість 

балів  
Підсумкова контрольна 

робота  
Підсумкова 

оцінка з 
дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 

 

7.2 Організація оцінювання: 
Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 балів Max – 80 

балів 

Аудиторна робота: усна 
доповідь на семінарі, участь в 

До теми: 2, 3, 6, 7 

протягом семестру, 
«3» х 4 = 12 «5» х 4 = 20 



дискусіях згідно з графіком 
навчальних занять. У 
разі відсутності студента 
на занятті, теми 
необхідно відпрацювати 
в письмовому вигляді 

Індивідуальна робота щоденник «6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

конспекти «6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

бібліографія «9» х 1 = 9 «15» х 1 = 15 

Звіти студентів щодо 
виконаної самостійної роботи 

презентації «9» х 1 = 9 «15» х 1 = 15 

самооцінка «3» х 1 = 3 «5» х 1 = 5 

оформлення «3» х 1 = 3 «5» х 1 = 5 

Підсумкова контрольна 
робота 

 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова оцінка з 
дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 
1. Усна доповідь/дискусія: 

5 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,  

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. 1 бал – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу. Має у відповіді суттєві неточності. 
2. Самостійна індивідуальна робота (щоденник): 

10-8 балів – студент ретельно зафіксував усі етапи дослідження, чітко вказавши місця, дати, послідовність і види, проведених робіт, а також коментарі до подій з вказання на особливості. 
7-5 бали – студент зафіксував усі етапи дослідження, проте бракує точності відтворення подій і коментарів. 
4-3 бали – студент вказав лише  головні моменти дослідження, проте немає конкретики, коментарі поверхові. 
2-0 бали – студент не зафіксував більшість етапів, відсутні коментарі, або загалом відсутній щоденник. 

3. Самостійна індивідуальна робота (конспекти): 
10-8 балів – студент опрацював необхідні тексти для дослідження із цитуванням та відповідними власними коментарями, поясненнями і анотаціями. Анотації до літератури стилістично вивірені і демонструють здатність студента резюмувати зміст великого за обсягом тексту. 
7-5 бали – студент законспектував тексти з формальними заувагами (недостатнє цитування, невеликий обсяг), проте наявне коментування і анотації. Допускаються несуттєві неточності у анотаціях. 
4-3 бали – студент переписав тексти, різниця в оцінюванні залежить від 



виконання формальних вимог (за наявності цитувань, посилань при відсутності коментарів і анотації). Поверховість і неповнота анотацій. 
2-0 бали – студент не виконав ані творчих вимог коментування, ані формальних (переписування, недостатній обсяг, відсутність анотацій, посилань і цитувань). Відсутність розуміння стилю при формування анотацій. 

4. Самостійна індивідуальна робота (бібліографія): 
15-12 балів - студент склав оригінальну бібліографію з достатнім обсягом літератури, яка відповідає темі, розкриваючи здатність студента до самостійного пошуку рішень і високих комунікативних здібностей. Наявний чіткий критерій вибору літератури.  
11-8 балів - студент у достатньому обсязі підібрав літературні джерела, але може не вистачати аргументації в поясненнях критерію вибору.   
7-4 балів - в цілому робота виконана, але не демонструє достатньої самостійності у її виконанні (джерела загальновідомі, їхній обсяг недостатній для розкриття теми, однобічність у виборі). Розмитість критерію вибору.  
3-0 балів - наявні суттєві помилки в роботі. Демонструє несамостійність у виконані завдань. Відсутність критерію вибору джерел. Незрозумілий вибір. Несуттєві анотації (дуже короткі).  

5. Звіт (презентація): 
15-11 балів – студент творчо підійшов до презентації отриманих результатів: (1)наявний оригінальний сценарій (послідовність, таймінг, ролі, репліки), (2)обрані слушні способи презентації (матеріальні носії, просторова організація), (3)високий рівень інтерактивності (респонзивність, проблемність, ефективність, риторика). 
10-9 балів – студент загалом виконав презентацію, проте слабким є один з трьох вищезазначених елементів успішності. 
8-7 балів – студент виконав презентацію, але заслабкими виявилися два з трьох вищезазначених елементів успішності. 
6-0 балів – студент провалив презентацію по кожному з трьох вищезазначених елементів успішності. 

6. Звіт (самооцінка): 
5 балів – встановлений максимум. Шкалу і критерії розробляють самі студенти. Оцінка супроводжується критичним коментарем. (Бали самооцінки з коментарем оцінюються викладачем як необхідний елемент оформлення звітності.); 3 бали – недостатньо розроблені шкала або критерії, оцінка не супроводжується критичним коментарем. 

7. Звіт (оформлення): 
5 балів – студент ретельно зафіксував на носії (за домовленістю з викладачем – на електронному чи паперовому) (1)наукову програму дослідження (актуальність теми, ступінь розробки, об’єкт, предмет, мету, завдання, ключові гіпотези, методи і методики), (2)остаточні результати дослідження (тексти, фотографії, відео, візуальні образи та можливі інші додатки) та (3) самооцінку (в балах за обраною шкалою і критеріями) з критичними коментарями.  
4 бали – слабкою (або непредставленою) є одна з трьох вищезазначених позицій. 
3 бали – слабкою (або непредставленою) є дві з трьох вищезазначених позицій. 



2-0 балів – оформлення є неякісним по усім позиціям (або відсутня звітність). 
8. Підсумкова контрольна робота: 

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 письмової роботи. 

15-12 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 письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності. 
11-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань 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.  

 

7.3 Шкала відповідності: 
 

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 

 

1 
Філософська теологія і онтологія в сучасній 
аналітичній філософії  4 - 8 

2 

Проект природної теології: за та проти. 
Аналітична природна теологія і науковий дискурс.  

Теїзм проти натуралізму  
4 2 8 

3 
Поняття всезнання. Як можна раціонально прояснити 
всезнання Абсолюту?   2 8 

4 
Філософська (природна) теологія Ричарда 
Свінберна  4 - 8 

5 
Філософська (природна) теологія Алвіна 
Плантінґи  4 - 8 

6 Вічність і час. Абсолют та скінченна дійсність - 2 8 

7 Теодицея  - 2 8 

8 
Раціональні аргументи на користь 
фундаментальних істин віри: Втілення і 
Воскресіння  

2 - 6 

9 
Підсумкова контрольна робота  

2   

 ВСЬОГО 20 8 62 

 



Загальний обсяг 90 год., в тому числі: Лекцій   – 20  год. Семінари   – 8 год. Самостійна робота  - 62 год. 
 

Рекомендована література 

Основна:  

1. Davis Stephen T. Christian Philosophical Theology. – Oxford: Oxford University Press, 

2006. – 312 p.          

2. Harris Harriet A., Insole Christopher J. Faith and Philosophical Analysis. The Impact of 

Analytical Philosophy on the Philosophy of Religion. – Aldershot, Burlington: Ashgate, 

2005. – 201 p. 

3. Inwagen Peter van Inwagen. The Possibility of Resurrection and Other Essays in Christian 

Apologetics. – Boulder, Oxford: Westview Press, 1998. – 118 p.       

4. Plantinga Alvin, Tooley Michael (Ed.). Knowledge of God. - Oxford: Blackwell, 2008. – 

270 p.   

5. Plantinga Alvin, Wolterstorff Nicolas (Ed.). Faith and Rationality. Reason and Belief in 

God. – Indiana: Notre Dame, 1983. – 321 p.     

6. Rea Michael (Ed.). Oxford Readings in Philosophical Theology. Volume 1. Trinity, 

Incarnation, and Atonement. – Oxford: Oxford University Press, 2009. – 368 p. 

Додаткова:  

1. Ансельм Кентерберійський. Молологіон. Прослогіон // Ансельм Кентерберійський; 
[пер. з лат. Ростислава Паранька, вступна стаття, коментарі та наукова редакція 
Андрія Баумейстера]. – Львів: Видавництво Українського католицького 
університету, 2012. – LXVI + 286 с.    

2. Баумейстер Андрій. Тома Аквінський: вступ до мислення. Бог, буття і пізнання. – К.: 
Дух і літера, 2012. – 408 с. 

3. Марйон Жан-Люк. Про метафізичну призму Декарта //«Медитації» Декарта у 
дзеркалі сучасних досліджень. Укладач – доктор філософських наук Олег Хома [пер. 
с фр. та лат. Олега Хоми та Андрія Баумейстера]. – К.: Дух і літера, 2014. – с.23-66.  

4. Тейлор Чарльз. Секулярна доба [пер. з англ. Олексія Панича]. – К.: Дух і літера, 2013. 
– 664 с.   

5. Brümmer Vincent. Speaking of a Personal God. An essay in philosophical theology. – 

Cambridge: Cambridge University Press, 1992. – 160 p.  

6. Byrne Peter, Houlden Leslie (ed.). Companion Encyclopedia of Theology. – London and 

New York: Routledge, 1995. – 1092 р.    

7. Collins Robin. The Teleological Argument: An Exploration of the Fine-Tuning of the 

Universe // Craig William Lane (Ed.). The Blackwell Companion to Natural Theology. – 

Oxford: Blackwell, 2009. - p.202-281.  

8. Coreth E. Gott im philosophischen Denken. Kohlhammer, Stuttgart 2001. – 304 s.  

9. De Nys J. Martin. Considering Transcendence. Elements of a Philosophical Theology. – 

Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2009. -  176 p.   

10. Henrich Dieter. Der Ontologische Gottesbeweis. – Tübingen: J.C.B.Mohr, 1960. – 275 s. 

11. Kenny Anthony. The God of the Philosophers. – Oxford: Clarendon Press, 1979. – 135 p.  



12. Pannenberg Wolfhart. Theologie und Philosophie. Ihr Verhältnis im Lichte ihrer 
gemeinsamen Geschichte. – Göttingen: Vandenhoeck Ruprecht, 1996. – 368 s.  

13. Röd Wolfgang. Der Gott der reinen Vernunft. Die Auseinandersetzung um den 
ontologischen Gottesbeweis von Anselm bis Hegel. – München: Beck, 1992. – 239 s. 

14. Schmidt Josef. Philosophische Theologie. – Stuttgart: Kohlhammer, 2003. – 306 s.  

15. Spaemann Robert. Das unsterbliche Gerücht. Die Frage nach Gott und die Täuschung der 
Moderne. – Stuttgart: Klett-Cotta, 2007. – 264 s.  

16. Spaemann Robert, Löw Reinhardt. Natürliche Ziele. Geschichte und Wiederentdeckung 
des teleologischen Denkens. – Stuttgart: Klett-Cotta, 2005. – 308 s.   

17. Spaemann Robert. Über Gott und die Welt. – Stuttgart: Klett-Cotta, 2012. – 350 s.  

18. Swinburne Richard. The Christian God. - Oxford: Clarendon Press, 1994. – 261 p.  

19. Weissmahr Béla. Die Wirklichkeit des Geistes. - Stuttgart: Kohlhammer, 2006. – 208 s.   

20. Wolterstorff Nicolas. Divine Simplicity // Philosophical Perspectives, Vol. 5, 1991. – 

p.531-552. 

21.  Woźniak Robert J. (Red.). Metafizyka i Teologia. Debata u podstaw. - Kraków: WAM, 

2008 s. – 360 s.     

Рекомендовані відео до курсу: 

1. Відео дебатів між Роуеном Вільямсом і Ричардом Докінзом (на перший семінар) Оригінал 

дебатів: https://www.youtube.com/watch?v=bow4nnh1Wv0  

2. Додаткові відео для розширення контексту:  

William Lane Craig vs. Lawrence Krauss - Life, the Universe, and Nothing 

https://youtu.be/mj4nbL53I-E 

Richard Dawkins vs John Lennox | Has Science Buried God? Debate 

https://youtu.be/OVEuQg_Mglw 

Richard Dawkins vs John Lennox | The God Delusion Debate https://youtu.be/4vJkGzbLkxY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bow4nnh1Wv0
https://youtu.be/mj4nbL53I-E
https://youtu.be/OVEuQg_Mglw
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