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ВСТУП
1. Мета дисципліни – ознайомити студентів із головними ідеями, найважливішими
персоналіями і традиціями слов’янського типу філософування, російського зокрема,
особливостями включення різноманітних аспектів російської філософської думки в контекст
світової історико-філософської традиції;

сформувати систему знань про слов’янську

філософію в контексті духовної культури людства; розкрити ключові проблеми слов’янської
релігійної філософії від часу її зародження й до початку ХХ століття.
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати головні етапи та
характеристики філософського та релігійного процесів; основні релігієзнавчі теорії
та методи і методики релігієзнавчих досліджень, у т.ч. діалектичний метод,
міждисциплінарний та ін.; основні релігієзнавчі поняття та категорії; основи
історико-філософської теорії.
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ релігії,
релігійних процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії и
класифікації релігієзнавства в процесі аналізу релігійних і соціально-культурних
явищ та процесів;

виявляти сучасні тенденції співіснування різних релігій і

конфесій в умовах глобалізації та міжкультурного діалогу, прогнозувати
перспективи їх взаємовідносин із урахуванням особливостей перебігу релігійних
процесів в умовах глобалізації;
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно філософських,
релігійних, культурних подій та явищ; використання іншомовних фахових
культурологічних інформативних джерел.
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Історія слов’янської релігійної
філософії» належить до переліку дисциплін вибору ВНЗ та викладається у І семестрі
бакалаврату. Навчальна дисципліна знайомить студентів із основами релігієзнавчих
досліджень у галузі слов’янської, зокрема російської філософії, методологією та методикою
її дослідження. Визначаються предмет, завдання, теоретичні основи, методології, основні
напрями та проблематика як сучасних, так і колишніх проблем слов’янської філософії.
З’ясовуються соціокультурні засади виникнення та особливості функціонування російської
традиції філософування та досліджується соціокультурна динаміка релігійного життя в Росії.
Розглядаються принципи аналізу філософських і релігійних проблем. Пояснюються
особливості російського православ’я, його відмінності від українського. Послідовно

розглядаються особливості модифікації поглядів російських мислителів кінця ХІХ – початку
ХХ ст.
4. Завдання (навчальні цілі) – ознайомити студентів з

існуючими методологіями та

підходами до історії слов’янської релігійної філософії; вченнями, теоріями, концепціями
російських

мислителів; виявити інтелектуальні

філософської

традиції,

її

взаємозв’язок

із

передумови

формування російської

західноєвропейською

філософською

думкою;проаналізувати головні напрями слов’янської, зокрема російської філософії в їх
послідовності, взаємодії та взаємовпливах; проаналізувати найбільш значущі тексти, що
репрезентують

головні

смисли

російської

традиції

філософування;виявити

рівень

актуальності російської філософської спадщини в контексті сучасної культури; сформувати у
студентів навички компаративного філософського і релігієзнавчого аналізу та сучасного
прочитання філософських текстів, їх інтерпретації та аргументації;сформувати розуміння
особливостей слов’янської, зокрема російської філософії;виявити філософський зміст
російської літератури і мистецтва, світоглядних пошуків мислителів; обґрунтувати
соціокультурне значення російської філософської антропології.
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. автономність та
відповідальність)
ККод

Методи викладання і
навчання

Методи
оцінювання

Результат навчання

Відсоток у
підсумковій
оцінці з
дисципліни

Знати:
11.1

предмет, методи, теоретичні основи
філософських і релігійних досліджень
російських мислителів

Лекція, самостійна
робота

Письмова
контрольна
робота

5

11.2

основну проблематику російської традиції
філософування

Семінар, самостійна
робота

Усна доповідь

5

11.3

принципи методології релігієзнавчих
досліджень у галузі російської філософії

Лекція, самостійна
робота

Письмова
контрольна
робота

6

11.4

виявляти впливи найважливіших ідей
Самостійна робота
слов’янської релігійної філософії на сучасні
філософські, релігійні, культурологічні й
соціально-політичні вчення, теорії та
концепції;

Конспект
першоджерел

5

11.5

головні аспекти проблем філософії й релігії Семінар, самостійна
в Україні й світі;визначати
робота
загальнокультурні контексти виникнення
конкретних філософських традицій та
способі філософування; інтерпретувати
головні вчення, теорії й концепції
слов’янських мислителів, зокрема

Усна доповідь,
письмова
контрольна
робота

5

російських;
Семінари, самостійна
робота

Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,

14

22.1

інтерпретувати та репрезентувати в ясній
Семінари, самостійна
формі зміст та специфічні особливості
робота
слов’янської пояснити специфіку взаємодії
філософії й релігії в слов’янській традиції
філософування, зокрема російській;
користуватися філософськими категоріями
для пояснення сенсу власного життя,
усвідомлювати їх глибину та смисл;

Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,

5

22.2

самостійно готувати учбові та учбовометодичні матеріали до учбового процесу;
експлікувати значення та історію
становлення найважливіших концептів
російської філософії; використовувати
отримані знання для розуміння соціальноісторичних процесів, усвідомлювати
причини виникнення глобальних проблем
сучасності. усвідомлювати, викладати та
критично осмислювати філософськорелігієзнавчу проблематику.

Семінар, Самостійна
робота

Усні доповіді,
пояснення до
конспекту
першоджерел
презентація
самостійного
дослідження,

10

22.3

користуватися в процесі аналізу головних
філософських і релігієзнавчих проблем
російської філософії базовими знаннями з
історії слов’янської культури, етики,
естетики та ін.;

Семінар, Самостійна
робота

презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій,
письмова
контрольна
робота

10

12.4

здійснювати експертну оцінку мотивів,
норм, релігійних орієнтацій російських
філософів;

Семінар, Самостійна
робота

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

5

11.6

проблематику слов’янської філософії,
історію її виникнення та розвитку, місце в
системі культури; умови актуалізації
людської сутності, ціннісні орієнтації
особистості; розуміти роль гуманізму та
моральнісних зобов’язань людини у
ставленні до себе і до інших людей.
Вміти:

орієнтуватися в системі цінностей
російської культури; проводити
компаративний аналіз смислів української
й російської культур;
12.5

науково аналізувати соціально-значущі
проблеми та процеси в Україні та Росії,
використовувати головні положення та
методи гуманітарних, соціальних та
економічних наук;

Семінари, Самостійна
робота

Усні доповіді,
дискусії

5

22.6

готувати рекомендації та матеріали для
консультацій представникам міжнародних

Самостійна робота

Дискусії

5

релігійних організацій
комунікація:
33.1

використовувати знання іноземних мов для Семінари, самостійна
аналізу інформаційних інтернет-ресурсів,
робота
читання новітньої релігієзнавчої літератури
в підготовці до лекцій та семінарських
занять

Усні доповіді

3

33.2

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

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,

3

23.3

вести полеміку стосовно питань релігійних Семінари
відносин в умовах глобалізації та
міжкультурного діалогу на основі
володіння категоріально-поняттєвим
апаратом релігієзнавства.

Дискусії

3

Семінари, самостійна
робота

автономність та відповідальність:
44.1

самостійно шукати та критично
Самостійна робота
опрацьовувати літературу з релігієзнавства,
вільно володіти методами обробки, аналізу
та синтезу наукової інформації

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

2

44.2

вирішувати самостійно комплексні
завдання, пов’язані із верифікацією
результатів існуючих оприлюднених
релігієзнавчих досліджень, та порівнювати
їх із результатами власне проведених
досліджень

Семінари, самостійна
робота

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

5

44.3

нести відповідальність за достовірність та
політико-ідеологічну незаангажованість
проведених релігієзнавчих досліджень і
пояснень

Семінари, самостійна
робота

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

4

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними
результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)
Результати навчання дисципліни
1
1
2
4
4
Програмні результати навчання
.1
.2
.1
.1
.2
+
+
+
7.Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття проводяться у вигляді
лекцій, семінарів, з використання інтерактивних методів навчання. Завершується дисципліна
заліком.

Перша частина курсу присвячена становленню слов’янської філософії. Російська філософія:
історія зародження та розгортання ідей.
Друга частина курсу присвячена «екзистенціалам» російської традиції філософування.
8. Схема формування оцінки:
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки –
результати навчання (знання1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання
практичної підготовки – результати навчання (вміння2.1-2.6); (комунікація3.1-3.3);
(автономність та відповідальність4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.
Критерії оцінювання:
1. Усна відповідь:
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
4 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
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань,
не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у
відповіді
2. Доповнення / дискусія:
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення
теми,
2 бали – доповнення змістовне
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію
3. Конспект першоджерел:
2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними
власними зауваженнями та поясненнями
1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень
4. Самостійна робота, підсумкова письмова 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
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 двох частин та виконання самостійних робіт
Оцінювання за формами контролю:
Види робіт

Семестрова кількість балів

Усна відповідь1

Впродовжє семестру

Min – 48 балів
«3» х 10 = 30

Max – 80 балів
«5» х 10 = 50

Доповнення, участь в
дискусіях

Впродовж семестру

«1» х 3 = 3

«3» х 2 = 6

Конспекти
першоджерел2

Впродовж семестру

«1» х 2 = 2

«2» х 2 = 4

Самостійна
індивідуальна робота3

Написання
тексту
щодо
особливлостей релігійної ситуації в
сучасній Росії.

«13» х 1 = 13

«20» х 1 = 20

Підсумкова контрольна
робота

Кінець семестру

«12» х 1 = 12

«20» х 1 = 20

Підсумкове оцінювання у формі заліку:підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів), яка
визначається як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. Залік виставляється за

результатами роботи студента впродовж усього семестру. Таким чином, підсумкова оцінка складається із суми
семестрової кількості балів та підсумкової контрольної роботи
При простому розрахунку отримуємо:
Мінімум
Максимум

Семестрова кількість балів
48
80

Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано /Passed
Не зараховано / Fail

ПКР(підсумкова контрольна робота)/залік
12
20

90-100
75-89
60-74
0-59
60-100
0-59

Підсумкова оцінка
60
100

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№
п/п

1

Кількість годин

Назва лекції

Лекції

Семінари

Частина 1. Методологія релігієзнавчих досліджень
Тема 1. Мета і завдання курсу: місце слов’янської
філософії в системі світової філософії. Специфіка
2
російської філософії. Синтез язичництва і християнства
в російській духовній культурі.

Самостійна
робота

2

4

2

Тема 2. Проблема обґрунтування Буття в слов’янській
релігійній філософії.

2

2

4

3

Тема 3. Особливості формування моралі й моральності в
культурі Русі.

2

2

4

4

Тема 4. Релігійно-філософський зміст теорії та практики
ісіхазму.

4

2

4

2

2

6

2

2

4

2

2

4

5

6

Тема 5.Ніл Сорський і Йосип Волоцький: проблема
обґрунтування релігійної діяльності (компаративний
аналіз).
Тема 6.Ідейно-політична боротьба в Росії на початку
ХІХ ст. (слов’янофіли, західники, російські революційні
демократи, представники теорії Ідейно-політична
боротьба в Росії на початку ХІХ ст. (слов’янофіли,
західники, російські революційні демократи,
представники теорії «офіційної народ Ідейно-політична
боротьба в Росії на початку ХІХ ст. (слов’янофіли,
західники, російські революційні демократи,
представники теорії «офіційної народності», теїсти).

Частина 2. «Екзистенціали» російської філософії»
Тема 7 Боголюдство в інтерпретації Вол.Соловйова
7
Тема 8. Боголюдство і проблема актуалізації людської
8
сутності.
Тема 9. Концепція християнської моральності Вол.
9
Соловйова.
Тема 10. Філософські та релігійні інтерпретації
10

проблеми

вибору

(Вол.Соловйов

–

С.Кіркегор

–

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

4
2
2

2
2
2

2
6
2

2

2

2

2

2

Л.Шестов).
Тема

11

Російська

«Соловйовське
11

Є.Трубецькой).

коло»

філософія

початку

(Л.Лопатін.
Софіологія

ХХ

ст.:

С.Трубецькой,
(С.Булгаков,

о.П.Флоренський). Російський інтуїтивізм (М.Лосський,
С.Франк).
12
13
14
15

Тема 12. Творча спадщина М.Бердяєва
Тема 13. Головні ідеї Л.Шестова
Тема 14. В.Розанов: від логосу до міфу
Тема 15. Філософсько-релігійні аспекти творчості
Ф.Достоєвського.
Підсумкова контрольна робота:Написання тексту
щодо особливостей релігійної ситуації в сучасній
Росії.

ВСЬОГО

30

30

60

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій – 30 год.
Семінари – 30 год.
Самостійна робота – 60 год.
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Питання до заліку
1.Мета і завдання курсу історія слов’янської філософії.
2.Особливості російської традиції філософування.
3.Проблема обґрунтування Буття в російській традиції філософування.
4.Філософська культура Русі.
5.Проблеми моралі та моральності в філософській культурі Х-ХІ ст.
6.Ніл Сорський і Й.Волоцький: світська влада і релігія.
7. «Російська йога» Ніла Сорського.
8.Початок формування філософської традиції в Росії (М.Щербатов, П.В’яземський,
П.Чваадаєв).
9. Особливості ідейно-політичної боротьби в Росії
на початку ХІХ ст.
10.Головні положення І.Кіреєвського.
11.Община і православна релігія в творчості О.Хомякова.
12.Ідея «внутрішньої» і «зовнішньої» правди в слов’янофільстві.
13.Головні ідеї представників російської революційної демократії.
14.Теорія «офіційної народності» (В.Шевирьов, М.Погодін, С.Уваров).
15. «Всеєдність» Вол. Соловйова.
16. Концепція християнської моральності Вол. Соловйова.
17.Ідея «п’яти царств» Вол. Соловйова.
18.Софія в творчості Вол. Соловйова.
19.Софіологія і філософія історії.
20. Боголюдство і Боголюдина в творчості Вол. Соловйова.
21.Філософські погляди М.Бердяєва.
22.Проблема свободи в творчості М.Бердяєва.
23.Індивідуація як ґрунт для актуалізації «внутрішньої людини» (М.Бердяєв).
24.Філософія Л.Шестова.
25. «Трагедія життя» (Л.Шестов).
26. Головні особливості російської релігійної антропології.
27. Філософсько-антропологічні положення С.Франка.
28.Ідеї моралі І.Ільїна.
29.С.Булгаков і П.Флоренський: релігія і моральність.

