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ВСТУП
1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про історію та зміст
філософських
ідей
творчості
видатних
мислителів
європейського
християнського Середньовіччя і доби Відродження та оволодіння загальними
методологічними засадами їх історико-філософського дослідження.
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати загальну
хронологію та зміст основних історичних подій европейського
Середньовіччя і доби Відродження.
2. Вміти здійснювати початковий аналіз змісту філософських першоджерел.
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження.
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Філософія Середніх віків та
доби Відродження» належить до переліку нормативних дисциплін ВНЗ та
викладається у ІІ семестрі І курсу бакалавріату. Навчальна дисципліна знайомить
студентів зі змістом філософської творчості видатних мислителів християнського
європейського Середньовіччя та доби Відродження в їх історичному та культурному
контексті. Визначаються предмет, завдання, теоретичні основи, загальна
методологія та основні напрямки досліджень філософії Середньовіччя та доби
Відродження. Окреслюються ключові засади становлення і розвитку християнської
філософії з І – XVІ століття. Формуються навички розуміння і тлумачення
філософських розмислів видатних християнських мислителів, виявлення їх
історичного зв’язку та пояснення теоретичних витоків.
4. Завдання (навчальні цілі) – полягає у засвоєнні студентами цілісної
системи базових знань про розвиток християнської філософської думки, а також
формуванні концептуального бачення й розуміння сутності тих теоретичних систем,
що були розроблені за часів Середньовіччя і Відродження. В результаті
навчання студенти мають засвоїти перелік ключових історико-філософських
лексичних одиниць (лем) дослідження; сформувати власний лексикон з історії
філософії Середніх віків та доби Відродження та мати навички його застосування в
науково-практичній діяльності. Здобути вміння здійснювати початковий історикофілософський аналіз творів видатних християнських мислителів та аргументовано
викладати їх зміст.
5. Результати навчання:
Результат навчання
Відсоток
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.
у
автономність та відповідальність)
Методи
підсумко
Методи
викладання
і
вій оцінці
оцінювання
навчання
з
ККод Результат навчання
дисциплі
ни
Знати:
1.1 специфіку і сутнісні відмінності Лекція,
Усна доповідь, 4
християнського і язичницького семінар,
контрольна
світоглядів; теоретичне підґрунтя самостійна робота робота,
християнської
філософської
екзаменаційна
рефлексії;
робота
1.2 основні періоди, специфічні риси, Лекція,
Усна доповідь, 4
історико-культурна
семінар,
контрольна
обумовленість
християнського самостійна робота робота,

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

філософського
процесу
Середньовіччя;
основні філософські здобутки Лекція,
діячів ранньої патристичної доби: семінар,
апостольських отців та отців- самостійна робота
апологетів;
ключову засадничу проблематику
і доробок філософських вчень
патристів
донікейської
і
післянікейської доби, східної і
західної патристики;
основні етапи схоластичної доби;
філософські здобутки ранньої
схоластики (Іоанн Скот Еріугена,
Ансельм Кентерберійський, П’єр
Абеляр, філософські школи);
філософські здобутки «Золотої
доби
схоластики»
(Тома
Аквінський, Бонавентура, Йоган
Екхарт),
пізньої
схоластики
(«оксфордські магістри»);
історико-культурний
контекст
формування
світоглядних
орієнтирів доби Відродження;
християнський
неоплатонізм
Миколи
з
Кузи,
та
його
філософське значення;
феномен і значення гуманізму
Відродження, і його сутнісного
осмислення у творчості філософів,
науковців і митців; основний
зміст
філософсько-етичних
дебатів теоретиків цієї доби.
Вміти:
демонструвати знання основних
джерел з вивчення філософії
Середніх
віків
та
доби
Відродження;

Лекція,
семінар,
самостійна робота

Лекція,
семінар,
самостійна робота

Лекція,
семінар,
самостійна робота

Лекція,
семінар,
самостійна робота

екзаменаційна
робота
Усна доповідь,
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота
Усна доповідь,
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота
Усна доповідь,
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота
Усна доповідь,
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота
Усна доповідь,
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота

4

3

4

4

3

Лекція,
семінар,
самостійна робота

Усна доповідь, 4
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота

Семінари,
самостійна робота

2.2

пояснювати
специфіку Семінар,
історичного
дослідження самостійна робота
християнської
філософської
спадщини Середньовіччя і доби
Відродження;

Усні доповіді, 4
контрольна
робота,
презентація
самостійного
дослідження,
екзаменаційна
робота
Усні доповіді, 3
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота

2.3

пояснювати теоретичні витоки та Семінар,

Усні

доповіді, 4

2.4

генетичний
зв’язок самостійна робота
філософського
доробку
християнських
мислителів
з
філософами Античності;
пояснювати проблемне підґрунтя Семінар,
та специфіку різних напрямків самостійна робота
філософської думки патристичної
доби;

2.5

пояснювати проблемне підґрунтя Семінари,
та
специфіку
філософської самостійна робота
спадщини
християнських
мислителів доби Схоластики;

2.6

пояснювати соціально-культурне
підгрунтя, визначальні риси і
специфіку
християнського
філософування
за
доби
Відродження;
чітко і аргументовано визначати
ключові
лексичні
одиниці
філософського
доробку
патристики (Бог, Трійця, віра,
віруючий розум, творення, гріх,
спасіння, пізнання, Божественна
особистість,
людська
особистість);
аргументувати
еволюцію
філософського змісту понять
патристичної доби у творах
християнських
мислителів
Схоластики і теоретично оцінити
зміст нових понять (універсалія,
Теодіцея, докази існування Бога).
комунікація:
демонструвати
здатність
до
вільної
комунікації
мовою
навчання;
використовувати
знання
іноземних мов для аналізу
інформаційних інтернетресурсів,
читання
новітніх
історикофілософських
досліджень
в
підготовці до семінарських занять
та написання самостійних робіт;
презентувати
результати
проведених
досліджень
та
здійсненої самостійної роботи у
вигляді доповідей, повідомлень,
есе, презентацій, конспектів;

2.7

2.8

3.1

3.2

3.3

Семінари,
самостійна робота

Семінари,
самостійна робота

контрольна
робота,
екзаменаційна
робота
Усні доповіді,
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота
Усні доповіді,
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота
Усні доповіді,
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота
Усні доповіді,
контрольна
робота,
,
екзаменаційна
робота

4

4

4

4

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді, 3
контрольна
робота,
,
екзаменаційна
робота

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді,

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді, 4
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,

Семінари

Усні доповіді, 4
презентація
самостійного
дослідження,
екзаменаційна
робота

4

3.4

брати участь у фахових дискусіях Лекція,
в процесі аудиторної роботи;
семінари

Дискусії

4

3.5

вести полеміку стосовно питань
інтерпретації
філософської
спадщини видатних мислителів
християнського Середньовіччя та
Відродження.
Автономність
та
відповідальність:
критично
опрацьовувати
літературу
з
історикофілософських
досліджень
середньовічної філософії і доби
Відродження,
володіти
основними методами обробки,
аналізу та синтезу наукової
інформації;
вирішувати самостійно прості
завдання,
пов’язанні
зі
здійсненням
початкових
лексикографічних
та
текстологічних
досліджень
першоджерел
християнської
філософії Середньовіччя і доби
Відродження;
приймати самостійні рішення
щодо вибору методів та форм
власного дослідження в умовах
невизначеності;

Семінари

Дискусії

4

нести
відповідальність
за
достовірність
та
політикоідеологічну
незаангажованість
пояснень філософських вчень
видатних
християнських
мислителів Середньовіччя і доби
Відродження;
демонструвати можливості до
подальшого навчання з високим
рівнем автономності.

Семінари,
самостійна робота

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Самостійна робота Усні доповіді, 4
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження.

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді, 4
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження.

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді, 4
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження
Усні доповіді, 4
презентація
самостійного
дослідження,
екзаменаційна
робота

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді, 4
контрольна
робота,
презентація
самостійного
дослідження,
екзаменаційна
робота

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними
результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)
Результати навчання дисципліни
1
1
2
4
Програмні результати навчання
.1
.2
.1
.1
.2

4

+
+
+
7. Структура курсу: у курсі передбачено 3 змістових частини. Заняття
проводяться у вигляді лекцій, семінарів, з використання інтерактивних методів
навчання. Завершується дисципліна іспитом.
Перша частина курсу присвячена історії філософії християнської патристики.
Друга частина курсу присвячена історії філософії християнської Схоластики.
Третя частина курсу присвячена історії філософії доби Відродження.
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 – 1.8), що складає 30% від загальної оцінки та
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.8);
(комунікація 3.1-3.5); (автономність та відповідальність 4.1-4.53), що складає 70%
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:
2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює
обговорення теми,
1 бали – доповнення змістовне
0.5 бала – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію
3. Самостійна 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,
достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / письмової
роботи
8-7 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:
7-6 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
5-4 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
3-2 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
1-0 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
5. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 3 питання):
14-13 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
12-8 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 та достовірність проведеного
дослідження / письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності
7-5 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
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. 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

8.2 Організація оцінювання:

Види робіт

Семестрова кількість балів
Min – 36

Усна відповідь

Доповнення

Самостійна робота

Контрольна робота

До теми 1-4, 6-9, «2» х 7 = 14
10-12, 14-15, 1719
протягом
семестру
До теми 1-4, 6-9, «1» х 6 = 6
10-12, 14-15, 1719
протягом
семестру
Реферативна
«4» х 3 = 12
доповіді
на
тему:
«Гностики»;
«Філософський
доробок шкіл
Шартра і СенВіктора»;
«Пізня
Схоластика.
Філософія
«Оксфордських
магістрів»
травень .
До тем 17-19
4

Max -60
«5» х 5 = 25

«2» х 4 = 8

«10» х 2 = 20
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Підсумкове оцінювання у формі іспиту: екзаменаційне оцінювання
відбувається в письмовій формі. Білет складається з 3 питань, кожне з яких
оцінюється за шкалою 13 (14) балів. Що в загальному підсумку дає 40 балів.
При простому розрахунку отримуємо:
Семестрова
Іспит
кількість балів
Мінімум
36
24
Максимум
60
40
Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

Підсум
кова оцінка
60
100

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

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

Кількість годин
Семінари Самостійна
робота
Частина 1. Виникнення і становлення християнської філософії Середньовіччя
1 Вступ до філософії Середніх віків та 2
2
доби Відродження.
2 Періодизація патристичної доби.
2
2
2
Теоретичний доробок
апостольських отців.
3 Начала християнського
2
4
філософування. Спадщина отцівапологетів
4 Александрійська філософська
2
2
4
школа.
5 Гностики.
4
6 Теоретичне значення ідей
2
2
4
Нікейського (325р.) Собору.
Філософський внесок Великих
каппадокійцйв.
7 Теоретичний спадок Діоніся
2
4
Ареопагіта.
8 Філософія Аврелія Августина.
2
2
4
9 Філософія Северина Боеція
2
2
6
Частина 2. Філософія Схоластики
10 Періодизація філософії Схоластики.
2
Рання схоластика. Іоанн Скот
Еріугена.
11 Філософія Ансельма
2
2
4
Кентерберійського.
12 Філософія П’єра Абеляра.
2
2
2
13 Філософський доробок шкіл Шартра
4
і Сен-Віктора.
14 Середня Схоластика. Філософія
2
2
4
Томи Аквінського і Бонавентури.
15 Містична філософія Йогана Екхарта. 2
2
4
16 Пізня Схоластика. Філософія
4
«Оксфордських магістрів».
Частина 3. Філософія доби Відродження
17 Відродження як філософська доба.
2
2
18 Філософія Миколи Кузанського.
2
2
4
19 Гуманізм доби Відродження.
2
2
4
20 Контрольна робота
2
Всього
28
28
64
Лекції

Загальний обсяг лекцій і семінарів 120 год., в тому числі:
Лекцій
– 28 год.
Семінари
– 28 год.
Самостійна робота - 64 год.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА:
Основна: (Базова)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Історія філософії: Словник/ За ред. В. І. Ярошовця. – К., 2012.
Історія філософії: Підручник/ За ред.. В.І.Ярошовця. – К., 2010.
Аверинцев С.С. Софія-Логос. Словник. – К., 1999.
Антология мировой философии:В 4-х томах. – М., 1969. – Т.1. – Ч.-2.
Антология средневековой мысли: В 2-х томах . – СПб., 2002.
Алєксандрова О.В. Філософія Середніх віків та доби Відродження. – К., 2002.
Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т.2
Средневековье. – СПб., 1994.

Додаткова:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Абеляр Петр. Тео-логические трактаты. – М., 1995.
Августин Аврелій. Сповідь. – К., - 1997.
Августин Аврелий. Энхиридион, или о вере, надежде и любви. – К., 1996.
Ансельм Кентерберийский. Сочинения. – М., 1995..
Бонавентура. Путеводитель души к Богу. – М., 1993.
Боэций Северин. «Утешение философией» и другие трактаты. – М., 1990.
Валла Лоренцо. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. – М., 1989.
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб., 1995.
Дионисий Ареопагит. О божественных именах. О мистическом богословии. –
СПб., 1995.
17. Мейстер Экхарт. Духовные проповеди и рассуждения. – М., 1991.
18. Монтень Мішель. Досліди. – К., 2003.
19. Монтень Мишель Опыты. Избр. произв.: В з-х томах. – М., 1992.
20. Николай Кузанский. Соч. В 2-х томах. – М., 1979-1980.
21. Ориген. О Началах. – Самара, 1993.
22. Пастырь Гермы. Апокрифические тексты. – М., 1997.
23. Ранние отцы церкви. – Брюссель, 1988.
24. Уильям Оккам. Избранное. – М., 2002.
25. Фома Аквинский. Сочинения. – М., 2002.
26. Еразм Роттердамський. Похвала Глупоті. – К., 1979.
27. Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії. – Львів, 2001.
28. Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. – М., 1997.
29. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1998.
30. Неретина С.С. Верующий разум. К истории средневековой философии. –
Архангельск, 1995.
31. Свежавски С. Святой Фома, прчитанный заново // Символ. – Париж, № 33. 1995.
32. Суини Майкл. Лекции по средневековой философии. – М., 2001.
33. Философия западноевропейского Средневековья. – СПб., 2005.

