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1. Мета дисциплiн11 - оволодiння здобувачами знаниями з icтopii' виникнення 

та змiсту такоi' проблеми як спiввiдношення життя й смертi, у якiй 

розглядаеться не лише змiстовна частина, але й iсторiя Гi формування, наявнiсть 

цi€i' проблематики у фiлософських, релiriйних i теолог1чних текстах; 

забезпечення стiйкоi' системи · знань про специфiку методолоriчних та 
методичних прийомiв до проблеми. 

2. Попереднi вимоrи до опанування або вибору навчальноi' дисциплiни: 
1. Знати rоловнi етапи та характеристики фiлософськоrо та peлiriйнoro 

процесiв; основнi релiri€знавчi тeopii' та методи i методики 

решпезнавчих дослщжень, у т.ч. дiалектичний метод, 

мiждисциплiнарний та iн.; основнi релiriезнавчi поняття та категорii'; 

основи iсторико-фiлософськоi' тeopii'. 

2. Вмiти збирати та iнтерпретувати iнформацiю щодо феноменiв та явищ 
peлirii', релiriйних процесiв та подiй; застосовувати основнi термiни, 

кaтeropii' i класифiкацii' релiгiезнавства в процесi аналiзу релiгiйних i 
соцiально-культурних явищ та процесiв; виявляти сучаснi тенденцii' 

спiвiснування рiзних peлiriй i конфесiй в умовах глобалiзацii' та 

мiжкультурного дiалогу, проrнозувати перспективи i'x взаемовiдносин 
iз урахуванням особливостей перебiгу релiгiйних процесiв в умовах 

глобалiзацii'; 

3. Володiти елементарними навичками паукового досшдження та 

управлiння iнформацiею; критичного ставлення та прогнозування 

стосовно фiлософських, релiгiйних, культурних подiй та явищ; 

використання iншомовних фахових культурологiчних iнформативних 

джерел. 

3. Анотацiя навчальноi' дисциплiни: дисциплiна «Проблема життя i смертi 
у peлiгii" та фiлософii"» е вибiрковою дисциплiною для спецiальностi 

. . . . 
«решпезнавство, що викладаеться на другому рощ навчання освпньо-

наукового рiвня доктор фiлософii'. Навчальна дисциплiна знайомить здобувачiв 

iз основами релiгiезнавчих дослiджень у сферi проблеми «життя-смерть», 

методологiею та методикою. Визначаються предмет, завдання, теоретичнi 

основи, методологiI, основнi напрями та проблематика сучасних фiлософiI й 

релiгiезнавства у сферi суб'ективностi людини. З'ясовуються соцiокультурнi 

засади дiяльностi людини та дослiджуеться соцiокультурна динамiка Гi життя. 

Пояснюеться варiативнiсть сучасних культур, яка € результатом впливiв 

взаем о по в' язаних чинникiв (релiгiйних, свiтоrлядних, полiтичних, природно

клiматичних та матерiально-економiчних). 

4. Завдання (навчальнi цiлi): надати здобувачам цiлiсну систему теоретичного 
знания i практичних навичок щодо аналiзу проблеми життя i смертi, основну 

проблематику, дослiдницькi пiдходи та методологiI дослiдження фiлософiI й 

peлiriI. В результатi навчання здобувачi мають не лише продемонструвати 

масив теоретичних знань, але й засвоiти та використовувати цi знания у своiх 

самостiйних лекцiях та семiнарах, вмiючи надавати неупереджену експертну 

оцiнку дослiдженим явищам та феноменам релiгiйного життя, релiгiйного 

досвщу як такого. 
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5. Результати навчання: 
В результатi вивчення навчальноi· дисциплiни здобувач повинен 

Результат навчання 
Форми (та/або 

Методи 
Вiдсоток у 

(1. знат11; 2. вмiп1; 3. комунiкацiя; 4. 
методи i 

оцi11ювання та 
пiдсумковi 

автономнiсть та вiдповiдальнiсть) пороrовий 
тсхнологii) 

критерiй 
й оцiнцi з 

Код Результат 11авча1111я викладання i 
оцiнюва1111я (за 

дисциплiн 

навчання 
необхiдностi) 

и 

Знати: 

1.1 предмет,методи,теоретичн1 лекц1я, письмова 5 

основи фiлософських i •v 
сам оспина контрольна .. 
робота робота решпсзнавчих дослщжень в 

аспектi суб'ективностi 
1.2 основну проблематику сучасних практичне усна ДОПОВIДЬ 5 

фiлософських та релiгiсзнавчих занятгя, 
•v • •v •v 

концепщи 1 теорш та критично сам оспина 

осмислювати 1х робота 
1.3 оволодiти засобами вироблення лекц1я, письмова 5 

оптимально1 методологi1 щодо 
• v 

сам оспина контрольна 

дослiдження проблеми робота робота 
суб'ективностi, визначати мiсце 

проблеми «житгя-смерть» у 

структурi фiлософського знания 
1.4 анал1зувати структуру 

•v 

самостшна усна доповщь 10 

фiлософських та робота 

релiгiйних текстiв з проблеми 

«житгя-смерть»; анал1зувати . . 
зм1стовю характеристики 

проблеми «житгя-смерть» у 

конкретних релiгiйних текстах; 
1.5 головнi аспекти проблеми лекщя, усна доповщь, 5 

«житгя-смерть» в Укра1нi й 
•v 

самостшна письмова . . 
робота контрольна CBIТI 

робота 

Вмiти: 

2.1 
. . . 

10 штерпретувати та практичне усю ДОПОВЩl, 

репрезентувати в яснiй формi занятгя, презентац1я 

змiст та специфiчнi особливостi 
•v 

самостшна 
•v 

самостшного 

проблеми «житгя-смерть» 13 робота дослщження 

позицii' викладання 

релiгiсзнавчих дисциплiн; 
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2.2 самостiйно rотувати учбовi та 
учбово-методичнi матерiали до 

учбовоrо процесу; 

2.3 користуватися в процесt 

дослiдження проблеми «життя

смерть» базовими знаниями з 

icтopii' культури, етики, естетики 

та 1н.; 

2.4 науково аналiзувати соцiально

значущi проблеми та процеси, 

використовувати головю 

положения та методи 

гуманiтарних, соцiальних та 

економiчних наук; 

2.5 готувати рекомендацii' та 

матерiали для консультацiй 

представникам мiжнародних 

релiгiйних органiзацiй 

Комунiкацiя: 

3.1 використовувати знания . . 
шоземних мов для анал1зу 

iнформацiйних iнтернет

ресурсiв, читання новiтньоi' 

релiгiезнавчоi' лiтератури в 

пiдготовцi до лекцiй та 

семiнарських занять 

3.2 презентувати результати 

проведених реmпезнавчих 

дослiджень та здiйсненоi' 

самостiйноi' роботи у виглядi 
доповiдей, повiдомлень, есе, 

презентацiй, конспектiв; 

3 .З вести полемiку стосовно питань 

релiгiйних вiдносин в умовах 

глобалiзацii' та мiжкультурного . . . 
д1алогу на ОСНОВl ВОЛОДIННЯ 

катеrор1ально-поняттевим 

апаратом релiгiезнавства. 

Автономнiсть та вiдповiдальнiсть: 

4.1 самостiйно шукати та критично 

опрацьовувати лiтературу з 

самостiйна 
робота 

практичне 

заняття, 

самостiйна 
робота 

практичне 

заняття, 

самостiйна 

робота 

самостiйна 

робота 

практичне 

заняття, 

самостiйна 

робота 

практичне 

заняття, 

самостiйна 
робота 

самостiйна 

робота 

самостiйна 

робота 

. . . 
усю ДОПОВIДJ, 

презентащя 

самостiйного 
дослщження 

презентац1я 

самостiйного 

досшдження, 

контрольна 

робота 
. . 

усю ДОПОВ1Д1, ... 
дискусн 

усна ДОПОВJДЬ 

уснi доповiдi 

.. 
усю ДОПОВIДI, 

дискусii', 

презентащя 

самостiйного 

дослщження 

дискусii' 

.. 
усю ДОПОВIДI, 

дискvсii', 

10 

10 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
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- -
ренi, ·i rзнавства, вiльно володiти презентацiя 
методами обробки, аналiзу та самостiйного 
синтезу науково'i iнформацi'i досшдження 

4.2 вирiшувати самостiйно практичне презентац~я 5 
комплекснi завдання, пов'язанi iз занятrя, самостiйного 
верифiкацiею результатiв 

•v 
самоспина досшдження 

1снуючих оприлюднених робота .. 
решпезнавчих досшджень, та 

порiвнювати 1х iз результатами 

власне проведених дослщжень 

4.3 . . . .. 5 нести ВlДПОВIДЗЛЬНlСТЬ за практичне усю ДОПОВIДl, . . . 
дискусi1, достов1рюсть та поштико- заняття, 

iдеологiчну незаангажованiсть 
•v 

самостшна презентац~я 

проведених решпезнавчих робота 
•v 

самоспиного . . 
дослщжень 1 пояснень досшдження 

6. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними 
результатами навчання (необов'язково для вибiркових дисциплiн) 

Резvльтатн навчання днсцнплiни 

Програмнi результатн навчанни 1·1 

Сучаснi передов1 концептуалью та+ 

методолопчю знания в галуз1 науково

дослiдницько'i 1 професiйно'i дiяльностi з 

релiгiезнавства на межi предметних галузей 

знань 

Знати працi провiдних зарубiжних вчених, 
науковi школи та фундаментальнi працi у . . .. 
галуз1 решпезнавства, решпезнавчо1 

експертизи та релiгiезнавчо'i думки; 
формулювати мету власного наукового 

дослщження як складову 

загальноцивiлiзацiйного процесу 

Умiння з нових дослiдницьких позицiй + 
формулювати загальну методологi:ну базу 
власного паукового досшдження, 

усвщомлювати його актуальюсть, мету 1 
значения для розвитку iнших галузей науки, 
суспiльно-полiтичного, культурного, 

економ1чного життя. 

Формулювати 

дослiджувано'i 

розширювати 

робочi 
проблеми, яю 
1 поглиблювати 

гшотези 

мають 

стан 

1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

+ + 

+ + + 

+ + 

+ + 
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наукових дослщжень в сферi 

релiгiонавства. 

Використовувати 
. . 

створювати + + 
1снуюч1 та 

власнi теоретичнi моделi в релiгiонавчому 

дослiдженнi . 

Квалiфiковано вiдображати результати + + 

наукових дослiджень у наукових статтях, 

опублiкованих як у фахових вiтчизняних 

виданнях, так i у виданнях, якi входять до 

мiжнародних наукометричних баз . 

Формулювати сусшльно-значиму + + + 
.. 

проблематику решпезнавчу 1 ВОЛОДIТИ 

рiзними формами ii публiчноi' презентацii' 

( конференцii', он-лайн презентацii', 

опрацювання та публiкацiя важливих для 

досшдження документ1в, публiчнi лекцii', 
. . . 

науково-популярн1 тексти, р1зноманпн1 

форми вiзуалiзацii' в засобах масовоi' 

iнформацii' тощо ). 
Самостiйно збирати та критично + + + 

.. 
опрацьовувати решпезнавчу штературу, 

проводити lX ЗОВНIШНЮ та внутр1шню 

критику, текстологiчне вивчення. 

Здатнiсть до побудови власноi' системи + + + 
цiнностей i керуватися нею при здiйсненнi 

наукових дослiджень. 

7.Схема формування оцiнки: 

Контроль знань здiйснюеться за системою ECTS, яка передбачае дворiвневе 

оцiнювання засвоеного матерiалу, зокрема оцiнювання теоретичноi 

пiдготовки - резулыати навчання ( знания 1.1 - 1.5), що складае 40% вiд 

загальноi' оцiнки та оцiнювання практичноi пiдготовки - резулыати навчання 

(вмiння 2.1-2.5); (комунiкацiя 3.1-3.3); (автономнiсть та вiдповiдальнiсть 

4.1-4.3), що складае 60% загальноi' оцiнки. 

7.1 Форми оцiнювання здобувачiв: 

- критерii' оцiнювання: 

1. У сна вiдповiдь: 
10-9 балiв - здобувач у повному обсязi володiе навчальним матерiалом, 

вiльно та аргументовано його викладае, глибоко та всебiчно розкривае змiст 

поставлен ого завдання, використовуючи обо в' язкову та додаткову лiтературу 

8-7 балiв - здобувач у достатньому обсязi володiе навчальним матерiалом, 

вiльно його викладае, але може не вистачати аргументацii' в пояснениях, в 

основному розкривае змiст поставленого завдання, використовуе обо в' язкову 
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лiтературу. Допускаються несуттtвi неточностi 

6 балiв - в цiлому володiе навчальним матерiалом, але не демонструе 

глибини знань, не спираеться на необхiдну навчальну лiтературу, Мае у 

вiдповiдi суттtвi неточностi 

Доповнення / дискусiя: 
10-9 балiв - доповнення зм1стовне, rрунтовне, конструктивно доповнюе 

обговорення теми, 

8-7 балiв - доповнення змiстовне 

6 балiв - доповнення мiстить iнформацiю, що суттево не розширюе дискусiю 

Самостiйна робота 

1 О балiв - здобувач у повному обсязi володiе навчальним матерiалом, вiльно 

та аргументовано його викладае, глибоко та всебiчно розкривае змiст 

поставленого завдання, правильно iнтерпретуе отриманi резулыати, 

використовуе обов'язкову та додаткову лiтературу, демонструе самостiйнiсть, 

достовiрнiсть, незаангажованiсть проведеного дослiдження / письмовоi' роботи 

9-8 балiв - здобувач у достатньому обсязi володiе навчальним матерiалом, 

вiльно його викладае, але може не вистачати аргументацii' в пояснениях, в 

основному розкривае змiст поставленого завдання, використовуе обов'язкову 

лiтературу, демонструе самостiйнiсть та достовiрнiсть проведеного 

дослiдження / письмовоi' роботи. Допускаються несуттевi неточностi 

7 балiв - в цiлому володiе навчальним матерiалом, але не демонструе 

глибини знань, самостiйностi у вирiшенi поставлених завдань, не спираеться на 

необхiдну навчальну лiтературу, робота мiстить суттевi неточностi 

6 балiв - не в повному обсязi володi€ матерiалом, фрагментарно та 

поверхово його викладае, недостатньо розкривае змiст поставлених питань. Мае 

суттевi помилки в роботi. Демонструе не самостiйнiсть у виконанi завдань. 

Пiдсумкова контрольна робота: 

10-9 балiв здобувач у повному обсязi володiе навчальним матерiалом, 

вiльно та аргументовано його викладае, глибоко та всебiчно розкривае змiст . . 
поставленого завдання, правильно 1нтерпретуе отримаю резулыати, 

використовуе обо в' язкову та додаткову лiтературу, демонструе самостiйнiсть, 

достовiрнiсть, незаангажованiсть проведеного дослiдження / письмовоi' роботи 

8 балiв - здобувач у достатньому обсязi володiе навчальним матерiалом, 

вiльно його викладае, але може не вистачати аргументацii' в пояснениях, в 

основному розкривае змiст поставленого завдання, використовуе обо в' язкову 

лiтературу, демонструе самостiйнiсть та достовiрнiсть проведеного 

дослiдження / письмовоi' роботи. Допускаються несуттевi неточностi 

7 балiв - в цiлому володiе навчальним матерiалом, але не демонструе 

глибини знань, самостiйностi у вирiшенi поставлених завдань, не спираеться на 

необхiдну навчальну лiтературу, робота мiстить суттевi неточностi 

6 балiв - не в повному обсязi володiе матерiалом, фрагментарно та 

поверхово його викладае, недостатньо розкривае змiст поставлених питань. Мае 

суттевi помилки в роботi. Демонструе не самостiйнiсть у виконанi завдань. 
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- пiдсумкове оцiнювання (у формi екзамену): 

Екзаменацiйне оцiнювання вiдбуваеться у письмовiй формi. Бiлет складаеться з 
двох питань, кожне з яких оцiнюеться за шкалою 20 балiв, що в загальному 
пiдсумку дае 40 балiв. 

- Критерii екзаменацiйного оцiнювання кожного питания: 

20-16 балiв - здобувач у повному обсязi володiе навчальним матерiалом, 
вiльно та аргументовано його викладае, глибоко та всебiчно розкривае змiст 
поставленого завдання, правильно iнтерпретуе отриманi резулыати, 

використовуе обов'язкову та додаткову лiтературу, демонструе самостiйнiсть, 
достовiрнiсть, незаангажованiсть проведеного дослiдження / письмовоi' роботи 

15-13 балiв - здобувач у достатньому обсязi володiе навчальним матерiалом, 
вiльно його викладае, але може не вистачати аргументацii' в пояснениях, в 
основному розкривае змiст поставленого завдання, використовуе обов'язкову 

лiтературу, демонструе самостiйнiсть та достовiрнiсть проведеного 
дослiдження / письмово1 роботи. Допускаються несуттевi неточностi 

12-1 О балiв - в цiлому володiе навчальним матерiалом, але не демонструе 
глибини знань, самостiйностi у вирiшенi поставлених завдань, не спираеться на 

необхiдну навчальну лiтературу, робота мiстить суттевi неточностi. 

- умови допуску до пiдсумковоrо екзамену: 

Здобувач не допускасrься до екзамену, якщо пiд час навчального перiоду набрав 

менте 36 балiв. Для допуску до екзамену здобувач мае здати всi самостiйнi роботи 
та конспекти. Екзаменацiйна оцiнка не може бути меншою 24 балiв для отримання 
загальноi' позитивноi' оцiнки за курс. 

При простому розрахунку отримуемо: 

Кiлькiсть балiв пiд екзамен Пiдсумкова 

час навчального оцiнка 

перiоду 

Мiнiмум 36 24 60 
Максимум 60 40 100 

Здобувач допускасrься до екзамену за умови падания конспектiв за 
тематикою двох практичних занять, передбачених планом i конспектiв джерел з 
тематики лекцiйного курсу, виконаних в ходi самостiйно1 роботи. 
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720 . 1рrашзащя ощнюван11я: 

Види робiт пiд час навчального перiоду Кiлькiсть балiв пiд час 

навчального перюду 

Min-36 бали Мах - 60 

балiв 

У сна вiдповiдь на семiнарах пiд час «б» х 2 = 12 «10» х 2 = 20 

навчального перiоду згiдно з графiком 

навчальноi' програми 

Доповнення, участь в дискусiях на «б»х2=12 « 1 О» х 2 = 20 
. . . 

семшарах шд час навчального перюду 

зriдно з графiком навчальноi' программ 

Самостiйна iндивiдуальна робота з «б» х 1 = 6 « l О» х 1 = 1 О 

першоджерелами, нормативними 

документами у виглядi рефератiв та есе 

Пiдсумкова контрольна робота «б» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

7.3 Шкала вiдповiдностi оцiнок: 
Вiдмiнно / Excellent 90-100 

~обре/ Good 75-89 

Задовiльно / Satisfactory 60-74 

IНезадовiльно / Fail 0-59 

(Jараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОI ДИСЦИПЛIНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИLfНИХ ЗАНЯТI) 

№ 
llнзш, 111шкт11 •11шх за11нтL 

11/п 

1 
Тема J. Методологiя дослiдження концептiв 
«життя»-«смерть» 

2 
Тема 2. Особливостi формування концепту 
«життя» в peлiгii' 

3 
Тема 3. Особливостi пiлходiв до поняття 
«смерть» у рiзних релiriйних традицiях 

4 
Тема 4. Фiлософське осмислення концептiв 
«життя-смерть» 

5 
Тема 5. Особистiсне ставлення до проблеми 
«життя» -

6 Тема 6. Соцiум i проблема «життя-смертi» 

7 
Тема 7. Людська суб'ективнiсть i проблема 
«житrя» 

8 Тема 8. Iдея безсмертя у фiлософii' й peлirii' 

9 
Тема 9. «Життя-смерть» в сучасному 

мистецтв1 

Тема10.Заrальнокультурнiтлумачення 

1 О. проблеми «життя-смерть» в 

сучасносп 

Пiдсумкова ко11троль11а робота 

всього 

Загальний обсяг 120 год. , в тому числi: 

Лекцiй-18 год. 

Практичних занять - 4 год. 
Самостiйна робота - 96 год. 
Консультацii' - 2 год. 

-

Ю.111,кiс'1·1. 1 ·01щ11 -- -
ЛскцiV 

Прsактн•шl СамостШ1111 

З811Н'ГfН робота 

2 8 

- - -
2 10 

-
2 8 

2 12 

2 10 

-- -
2 10 

2 12 

2 8 

2 10 

2 8 

2 

18 4 96 
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для студентiв напряму пiдготовки 031 релiгiезнавство 

освiтньо-наукового рiвня «Доктор фiлософii'» . . 
спещальюсть «решпезнавство» 

Викладач : Конотоп Людмила Григорiвна 
Практичнi заняття з дисциплiни 

Практичне заняття /. Особливостi формування концепту «життя» в 
peлirii' - ( 2 год.) 

План 

1. Проблема ставлення людини до свiту - як фiлософсько
релiгiонавча проблема. 

2. Етiологiчнi матрицi - дофiлософськi уявлення: вiд мiфа до 
логосу. 

3. Диференцiацiя понять «свiтогляд»( « Weltanschauung») та 
«свiтозображення» ( « WeltЬi Id») 

4. Головнi особливостi становления релiгiйних вiрувань. 
5. Життя i смерть у мiфологiчнiй свiдомостi. 

Рекомендована лiтература 
[3],[5], [6], [7], [8], [9], [10]. 

Практичне заняття 2. «Iдея безсмертя у фiлософii' й peлirii'» 
Життя-смерть» в працi К.Ламонта «Примара безсмертя» - ( 2 год. ) 

План 

1 Життя-смерть» в працi К.Ламонта «Примара безсмертя» 

2 Iнтерпретацii' «життя» в працi. 
3 Безсмертя i смерть в працi К.Ламонта. 

4 Рецепцiя та асимiляцiя релiгiйних iдей. «Життя-смерть» як 
складова мiфологiй. 

Рекомендована лiтература 
[15],[18], [19], [20]. 



Додаток до робочоi' проrрами навчальноi' дисциплiни 
«Проблема життя та смертi в peлirii' та фiлософii'» 

для аспiрантiв 2 курсу напряму пiдготовки 031 релiгiезнавство 
освiтньо-наукового рiвня «Доктор фiлософii'» . . .. 

спецшльюсть «решпезнавство» 

Викладач: Конотоп Людмила Григорiвна 

Електронна адреса: 
milagrigwu.l952@gmail.com 

Самостiйна робота 
Завдання: Пiдготовка публiкацiй, тез, доповiдей за запропонованими 
темами (на вибiр аспiранта). На основi самостiйноrо пошуку та 
опрацювання спецiальноi' науковоi' та навчальноi' лiтератури. 

1. Розкрити значения поияття «доля» в старогрецькiй фiлософii' та фiлософii' 
захiдноевропейського Середньовiччя. 
2. Розкрити iнтерпретацii' поняття «нiщо» на Сходi та на Заходi. 
3. В чому рiзниця мiж еманацiею €диного в неоплатонiзмi та iдеею творения 
в християнствi? Як цi iнтерпретацii' пов'язанi з проблемою життя i смертi 
людини? 

4. В чому полягае рiзниця мiж тiлом i душею в слов'янськiй традицii'? 
5. Розкрити головнi риси проблеми «життя-смертш в буддизмi й 
християнств1. 

6. Чому саме проблема «життя-смертi» е домшантною проблемою для 
захiдноевропейського Середньовiччя? 
7. Якi сучаснi iнтерпретацii' проблеми «життя-смертi» Ви знаете? Дайте 
характеристику. 

Термiн виконання: узгоджусться з викладачем. 
Виконану роботу необхiдно надiслати на електронну пошту зазначену на 
початку тексту додаткiв до робочоi' програми навчальноi' дисциплiни. 

Максимальна оцiнка -1 О балiв 
Критерiй оцiнювання : цiлiснiсть та самостiйнiсть роботи, демонстрац1я 
критичного осмисления вже 1снуючих решпезнавчих експертиз. 
Максимальна кiлькiсть балiв 1 О за умови самостiйноi', якiсноi', щшсноi' 
роботи. Для виконания самостiйноi' роботи аспiрант може використовувати 
джерела будь-якою мовою. Текст самостiйноi' роботи виконуеться мовою 
викладання. 



ПИТАННЯ НА ЕКЗАМЕН 

З ДИСЦИПЛ/НИ 

«Проблема ж11тrя та смертi в peлiri'i та фiлософi'i>> 

Укладач: Конотоп Людмила Гриrорiвна, д. фiлос. наук, проф. кафедри 
рел 1 п сзнавства 

1. Змiст понять «життя» i «смерть». 
2. Сутнiсть проблеми життя в староrрецькiй фiлософii' та фiлософii' 

Середнъовiччя. 
3. Особливостi тлумачення «долi» в староrрецькiй фiлософii' та 

християнств1. 

4. lдея «внутрiшньоi' людиню> ( Августин ). 
5. Проблема особистостi в християнськiй традицii'. 
6. Iдея «святостi» ( Схiд - Захiд ). 
7. «Життя-смерть» у peлirii'. 
8. В чому поляrае рiзниця iдei' обrрунтування Реальностi на Сходi i на 

Заходi? 

9. Чому проблема обrрунтування Буття як цiлiсностi с пов'язаною з 
певним тлумаченням проблеми «життя-смертi»? 

10. Розкрити зв 'язок мiж тлумаченням проблеми «життя-смертi» та 
проблеми «свiтла-пiтьми» . 

11.Яким с грунт вчень манiхейства та маздакiзму в аспектi розробки 
проблеми «життя-смерть»? 

12.В чому поляrають особливостi тлумачення проблеми «життя-смерть» у 
старокитайськiй фiлософii'? 

13 .Розкрити змiст поняття «життя» в староiндiйськiй фiлософii'. 
14.Дати характеристику поняття «людська душа» в iудаi'змi. 
15.Дати характеристику поняття «саторi». 
16.Поняття «життевоi' eнeprii'» в iудаi'змi . 
17.Спiввiдношення «слова» i «мовчання» в життi людини 

18.( Схiд-Захiд ). 
19.Спiввiдношення понять «Буття» i «не-Буття». 
20.Проблема «вiчностi» ( буддизм i християнство. 
21.Поняття «космiчноrо» й «iндивiдуальноrо» часу. 


