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ВСТУП
1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань змісту та методології
дослідження логіко-семантичних теорій філософських культур Сходу.
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати історію філософії,
культури і релігії країн Азії, логіку, гносеологію, епістемологію та
семантику.
2. Вміти здійснювати самостійний аналіз змісту філософських першоджерел;
застосовувати сучасні методи історико-філософського дослідження,
виявляти філософську складову в синтезі релігійно-міфологічних практик
та визначати зміст логіко-семантичних теорій сформованих в їх контексті,
застосовувати сучасні здобутки логічної формалізації та інтерпретації.
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження.
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Логіко-семантичні теорії
філософських культур Сходу» належить до переліку нормативних дисциплін ВНЗ та
викладається у І семестрі ІІ курсу магістратури. Навчальна дисципліна знайомить
студентів зі змістом логіко-семантичних теорій видатних мислителів Сходу в їх
історичному та культурному контексті. Визначаються предмет, завдання, теоретичні
основи, методологія, основні напрямки та проблематика сучасних досліджень
логіко-семантичних теорій в історії східних філософій. З’ясовуються критерії їх
виокремлення та визначення і пояснення. Розглядаються принципи інтерпретації та
реактуалізації логіко-семантичних теорій Стародавності і Середньовіччя.
Пояснюється варіативність тлумачення ключових лексичних одиниць (лем) історії
східних філософій.
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань
змісту логіко-семантичних теорій філософських культур Сходу. В результаті
навчання студенти мають засвоїти ключові параметри формування, розв’язання і
розвитку логіко-семантичної проблематики в історії філософської думки східної та
південної Азії; сформувати власну позицію щодо методології дослідження східних
логіко-самантичних теорій та здобути навичку її застосування в науково-практичній
діяльності.
5. Результати навчання:
Результат навчання
Відсот
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.
ок у
автономність та відповідальність)
підсум
Методи
Методи
ковій
викладання і
оцінювання
оцінці
навчання
з
ККод Результат навчання
дисци
пліни
Знати:
1.1 основні
засади
методології Лекція, самостійна Усна доповідь, 4
дослідження логіко-семантичних робота
контрольна
теорії
філософських
культур
робота, залік.
Сходу;
1.2 ключові
аргументи
та Лекція,
Усна доповідь, 4
контраргументи теорії впливу на семінар,
контрольна
спосіб
актуалізації
логіко- самостійна робота робота, залік.
семантичної проблематики в
філософських культурах Сходу;
1.3 історіографію досліджень логіко- Лекція,
Усна доповідь, 4

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.1

семантичних теорій в історії
філософії східної Азії.;
спосіб тлумачення «Чжен мін» в
історії філософії східної Азії;
семантичну інтерпретацію йоу та
у китайськими мислителями
Середньовіччя;
ключові
засади
логікосемантичних теорій філософської
культури стародавньої Індії;
зміст аргументації мислителів
санкх’ї, міманси, вайшешики,
ньяя, джайнізму і чарваки та
локаяти в поясненні переліку
праман.
тлумачення анумани (умовиводу)
у вченні ньяї, чарваків і
локаятиків,
джайністів,
мімансиків;
логіко-семантичні
теорії
мадг’міків та йогачаринів.

семінар,
самостійна робота
Лекція,
семінар,
самостійна робота
Лекція,
семінар,
самостійна робота
Лекція,
семінар,
самостійна робота
Лекція,
семінар,
самостійна робота

контрольна
робота, залік.
Усна доповідь,
контрольна
робота, залік.
Усна доповідь,
контрольна
робота, залік.
Усна доповідь,
контрольна
робота, залік.
Усна доповідь,
контрольна
робота, залік.

Лекція,
семінар,
самостійна робота

Усна доповідь, 4
контрольна
робота, залік.

Лекція,
семінар,
самостійна робота

Усна доповідь, 4
контрольна
робота, залік.

Вміти:
пояснювати
і
застосовувати Семінари,
методологію дослідження східних самостійна робота
логіко-семантичних теорій;

2.2

пояснювати вплив специфіки Семінар,
ідеографічної
та
фонетичої самостійна робота
писемності на спосіб актуалізації
логіко-семантичної
проблематики в східних історіях
філософії;

2.3

Викладати
історіографію Семінар,
досліджень логіко-семантичних самостійна робота
теорій в історії філософії східної
Азії.;

2.4

пояснювати роль і значення Семінар,
принципу «Чжен мін» в історії самостійна робота
філософії східної Азії;

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

3

4

4

4

3

3

4

4

2.5

пояснювати семантичну складову Семінари,
в
тлумаченні
йоу
та
у самостійна робота
китайськими
мислителями
Середньовіччя;

2.6

ґрунтовно
розкривати
зміст Семінари,
аргументації мислителів санкх’ї, самостійна робота
міманси,
вайшешики,
ньяя,
джайнізму і чарваки та локаяти в
поясненні переліку праман;

2.7

чітко і аргументовано визначати Семінари,
тлумачення анумани (умовиводу) самостійна робота
у вченні ньяї, чарваків і
локаятиків,
джайністів,
мімансиків;

2.8

Пояснювати
логіко-семантичні Семінари,
теорії мадг’міків та йогачаринів.. самостійна робота

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

комунікація:
демонструвати
здатність
до
вільної
комунікації
мовою
навчання;
використовувати
знання
іноземних мов для аналізу
інформаційних інтернетресурсів,
читання новітніх сходознавчих
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;
брати участь у фахових дискусіях
в процесі аудиторної роботи;

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

4

4

4

4

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді, 4

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді, 3
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,

Семінари

Усні доповіді, 3
презентація
самостійного
дослідження,
залік
Дискусії
3

Лекція,
семінари

вести полеміку стосовно питань Семінари
інтерпретації логіко-семантичних
теорій філософських культур

Дискусії

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Сходу.
автономність
та
відповідальність:
самостійно шукати та критично
опрацьовувати
літературу
з
історико-філософських
досліджень
в
сходознавстві,
вільно
володіти
методами
обробки, аналізу та синтезу
наукової інформації;
вирішувати
самостійно
комплексні завдання, пов’язанні
зі здійсненням лексикографічних
та текстологічних досліджень
першоджерел
історії
східних
філософій;
приймати самостійні рішення
щодо вибору методів та форм
власного дослідження в умовах
невизначеності;
нести
відповідальність
за
достовірність
та
політикоідеологічну
незаангажованість
пояснень філософських вчень
видатних мислителів Сходу;
демонструвати можливості до
подальшого навчання з високим
рівнем автономності.

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, 3
презентація
самостійного
дослідження,
залік.
Усні доповіді, 3
контрольна
робота,
презентація
самостійного
дослідження,
залік

Семінари,
самостійна робота

Семінари,
самостійна 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
+
+
+
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 семантичним теоріям східної Азії.
Друга частина курсу присвячена логіко-семантичним теоріям південної Азії.
8. Схема формування оцінки:
8.1. Форми оцінювання
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки –

4

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:
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, 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. Загальна семестрова оцінка складаються із балів,
отриманих за аудиторну роботу, самостійну роботу та контрольну роботу.
8.2 Організація оцінювання:

Види робіт

Семестрова кількість балів
Min - 48

Max - 80

Усна відповідь

Доповнення

Самостійна робота

Підсумкова
контрольна робота

До тем 1-12 «2» х 6 = 12
протягом
семестру
До тем 1-12 «1» х 6 = 6
протягом
семестру
Реферативна
«15» х 2 = 30
доповідь до тем
4-5, 8-12
12

«5» х 6 = 30

«2» х 5 = 10

«20» х 2 = 40

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:
Семестрова
ПКР (підсумкова контрольна
кількість балів
робота) / залік
Мінімум
48
12
Максимум
80
20
Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

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
№
Назва лекції
Кількість годин
п/п
Лекції Семінари Самостійна
робота
Частина 1. Семантичні теорії східної Азії.
1 Ключові
лексеми
методології
2
1
4
дослідження
східних
логікосемантичних теорій.
2 Вплив специфіки ідеографічної та
2
1
6
фонетичої писемності на спосіб
актуалізації
логіко-семантичної
проблематики в східних історіях
філософії.
3 Історіографія
досліджень
логіко2
1
4
семантичних теорій в історії філософії
східної Азії.
4 Тлумачення «Чжен мін» в історії
2
1
4
філософії східної Азії.
5 Семантична складова в тлумаченні йоу
2
1
4
та у китайськими мислителями
Середньовіччя
Частина 2. Логіко-семантичні теорії південної Азії.
6 Ключові засади логіко-семантичних
2
1
6
теорій
філософської
культури
стародавньої Індії
7 Даршана ньяя
2
1
4
8 Теорія умовиводу в джайнізмі
2
1
6
9 Тлумачення праман в мімансі
2
1
6
10 Абгідгармавада в мадг’яміці
2
1
6
11 Логіко-семантичні теорії йогачаринів
2
1
6
12 Навья-ньяя
2
1
6
13 Індивідуальна самостійна робота
20
14 Підсумкова контрольна робота
2
Всього
26
12
82
Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій
– 26 год.
Семінари
– 12 год.
Самостійна робота - 82 год.
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