
Дисципліна вільного вибору студентів: «Філософські культури Сходу: лінгвістичні 

та історичні особливості формування» 

 

Анотація. Дисципліна «Філософські культури Сходу: лінгвістичні та історичні 

особливості формування» знайомить студентів зі специфікою витоків формування східних 

філософських культур. З’ясовується зміст стереотипів та упереджень у їх сприйнятті та 

розкриваються ключові аргументи для спростування хибних уявлень. Розкриваються 

антропологічні та політекономічні теорії виникнення перших держав Азії у Стародавності 

та пояснюється можливий вплив кліматичних та географічних чинників на східні 

культури і цивілізації Визначаються основні параметри розвитку мов та писемностей 

стародавнього Сходу та критично розкриваються теорії їх можливого впливу на загальні 

характеристики і проблематику східних традицій філософування. 

Кількість кредитів:3.0 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів компетентностей, які дозволять 

їм ґрунтовніше розуміти та пояснювати можливі детермінанти специфіки формування і 

розвитку філософських культур Сходу, забезпечити їх здатність фахово використовувати 

історико-культурні та лінгвістичні знання в майбутній професійній діяльності; критично 

аргументувати або спростувати: теорії впливу мовних культур на характер філософування 

її представників; розкривати зміст найбільш актуальних антропологічних та 

політекономічних теорій розвитку людства і давати критичну оцінку їх аргументованості 

на прикладі аналізу філософських культур Сходу 

Попередні вимоги: 

Студент повинен знати: основні етапи та події історій країн Сходу, ключові змістовні 

параметри історій східних філософій; основи мовознавства та філософії мови;. 

Студент повинен вміти: розкривати і визначати головні специфічні риси історичних 

процесів та подій, що можуть слугувати ключем пояснення особливостей філософських 

культур Сходу, самостійно і критично аналізувати першоджерела та присвячену їм 

наукову літературу. 

Основні теми курсу:  

– Методологія та лексикон дослідження східних філософських культур 

– Періодизація історій східних філософій у контексті основних подій історичного 

розвитку країн Азії 

– Специфічні характеристики східно-азійської та індійської історій філософії 

– Головні теорії пояснення генезису культур та цивілізацій Сходу в доісторичний 

період 

– Політекономічні та соціальні теорії виникнення традицій державного управління у 

країнах Азії 

– Теорії впливу мовних культур на специфіку філософських культур Сходу 

– Сучасна інтерпретація проблеми «неісторичності» східних філософій 

– Перспективи «тотальної зустрічі» філософських культур Сходу і Заходу 

Мова викладання: українська. 



Термін вивчення: дисципліна вільного вибору вивчається у 5 семестрі ОНП «Філософія» 

в обсязі 90 годин, у тому числі 30 годин навчальних (30 год. – лекційні заняття), 60 годин 

самостійної роботи 

Форма контролю: залік 

Викладач: Гнатовська Г.В., к.філос.н., доцент, доцент кафедри історії філософії 

E-mail: gnatovskanna@knu.ua 


