




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про історію та філософський зміст 

творчості видатних мислителів Середньовіччя та 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 в Середніх віках; 

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» знайомить студентів зі змістом філософської творчості видатних мислителів 

Середніх віків та доби Відродження в їх історичному та культурному контексті. Визначаються 

предмет, завдання, теоретичні основи, загальна методологія та основні напрямки досліджень 

філософії Середньовіччя. Окреслюються ключові засади виникнення філософської думки 

Ренесанса. Формуються навички розуміння і тлумачення філософських розмислів видатних 

мислителів Середньовіччя, виявлення їх історичного зв’язку та пояснення теоретичних 

витоків. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань з історії розвитку 

філософської думки середніх віків та доби Відродження. В результаті навчання студенти 

мають засвоїти перелік ключових історико-філософських лексичних одиниць (лем)  

дослідження; сформувати власний лексикон з історії філософії Середньовіччя та мати навички 

його застосування в науково-практичній діяльності. Здобути навичку здійснення початкового 

історико-філософського аналізу творів видатних мислителів середніх віків та доби 

Відродження, та аргументованого викладу їх змісту. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя; 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК 8. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ФК 2. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних 

завдань. 

ФК 10. Здатність виявляти потенційні зв’язки предметних знань релігієзнавства і їх 

застосування при аналізі актуальних суспільних проблем. 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Методи 
викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін
и 

Код Результат навчання 

 Знати:    
1.1 періодизацію і ключові події та 

напрями історії середньовічної 
філософії; 

Лекція, самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота 

10 



1.2 основні параметри і загальну 
специфіку передумов виникнення 
філософської думки в 
Середньовіччі та Відродженні; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота 

10 

1.3 основні постулати філософських 
розмислів мислителів 
Середньовіччя; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота 

10 

1.4 специфіку та основний зміст 
філософської думки Відродження; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота 

10 

 Вміти:    
2.1 демонструвати знання основних 

джерел з вивчення історії 
філософії Середньовіччя та 
пояснювати специфіку їх 
історичного дослідження; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота 

5 

2.2 пояснювати теоретичні витоки та 
генетичний зв’язок філософського 
доробку філософів середніх віків; 

Семінар, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
конспект 
першоджерел,  
контрольна 
робота 

5 

2.3 пояснювати проблемне підґрунтя 
та специфіку філософської 
культури Відродження; 

Семінар, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
конспект 
першоджерел, 
контрольна 
робота 

5 

2.4 чітко і аргументовано визначати 
ключові лексичні одиниці історії 
філософії Середніх віків та доби 
Відродження. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота 

5 

 комунікація:    
3.1 демонструвати здатність до 

вільної комунікації мовою 
навчання; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
конспект 
першоджерел 

4 

3.2 використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернетресурсів, 
читання новітніх історико-
філософських досліджень в 
підготовці до семінарських занять 
та написання самостійних робіт; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
конспект 
першоджерел 

4 

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

Семінари Усні доповіді 4 

3.4 брати участь у фахових дискусіях в 
процесі аудиторної роботи; 

Лекція,  
семінари  
 

Дискусії 4 

3.5 вести полеміку стосовно питань 
інтерпретації філософської 

Семінари Дискусії 4 



спадщини видатних мислителів 
Середньовіччя та Відродження. 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4.1 критично опрацьовувати 
літературу з історико-
філософських досліджень 
стародавньої філософії, володіти 
основними методами обробки, 
аналізу та синтезу наукової 
інформації; 

Самостійна робота Усні доповіді, 
дискусії, 
конспект 
першоджерел 

4 

4.2 вирішувати самостійно прості 
завдання, пов’язанні зі 
здійсненням початкових 
лексикографічних та 
текстологічних досліджень 
першоджерел історії 
середньовічної філософії; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії 

4 

4.3 приймати самостійні рішення 
щодо вибору методів та форм 
власного дослідження в умовах 
невизначеності; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії 

4 

4.4 нести відповідальність за 
достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 
пояснень філософських вчень 
видатних мислителів 
Середньовіччя та Відродження; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді 4 

4.5 демонструвати можливості до 
подальшого навчання з високим 
рівнем автономності. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота 

4 

   

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

 
        Результати навчання дисципліни  

 
 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

3
.4

 

3
.5

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

4
.4

 

4
.5

 

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних 

питань державною та іноземною мовами 

усно і письмово, використовувати мови 

для ефективної міжкультурної 

комунікації.; 

  +    
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
         

ПРН 4. Організовувати процес навчання і 

самоосвіти 
   + + +   +        

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+  

 

+ 

ПРН 10. Аналізувати місце 

релігієзнавства в системі гуманітарного 

знання та суспільну роль релігієзнавця.; 

 

+  

 

+  

 

+ 

 

+  

 

+  

 

+ 

 

+ 

 

+ 
  +            



ПРН12. Презентувати власний погляд у 

відкритих дискусіях з релігієзнавчої 

проблематики 

            
+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 

(знання 1.1 – 1.5), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.5); (комунікація 3.1-3.5); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.5), що складає 60% загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: –36 / 60 балів 

2. Самостійна робота (конспект першоджерел): - 12 / 20 балів 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на семінарах) 

та за самостійні роботи (конспектування першоджерел). Всі види робіт за семестр мають у 

підсумку: 

- в максимальному вимірі 80 балів 

- в мінімальному вимірі 48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в 

письмовій формі. 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі -   РН 1.1-1.5, 2.1-2.4 – 12 / 20 балів 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових 

заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 

для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття.      

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової 

контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів  

Підсумкова контрольна робота  Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: До теми: 1-7 протягом «6» х 6 = 36 «10» х 6 = 60 



усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

семестру, згідно з графіком 

навчальних занять. У разі 

відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

Самостійна робота До теми 2, 3, 5, 7:  Самостійна 

робота з текстами - конспект 

першоджерел (Додаток 

самостійної роботи студента) 

до кінця листопада. 

«3» х 4 = 12 «5» х 4 = 20 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

До тем 1-7 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь:  

10 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; 

8 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; 

5 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу. Має у відповіді суттєві неточності; 

3 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді. 

Доповнення / участь в дискусіях: 

5 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  

4 бали – доповнення змістовне,  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 

2. Самостійна робота (конспект): 

5 балів – студент опрацював необхідний текст із вірно оформленим цитуванням та 

відповідними власними зауваженнями та поясненнями. 

3 бали – студент законспектував текст без належного обсягу і якості цитування. 

3. Підсумкова контрольна 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, демонструє самостійність, 



достовірність, незаангажованість підсумкової контрольної роботи; 

15-13 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, демонструє самостійність та достовірність підсумкової 

контрольної роботи. Допускаються несуттєві неточності;  

12-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань 

у вирішені поставлених завдань, 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. 

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

1 Тема 1. Вступ до філософії середніх віків. 4 4 5 

2 Тема 2. «Донікейська» патристика. 6 6 5 

3 

Тема 3. Філософська спадщина Августина Аврелія 

та Северина Боеція. . 

4 4 5 

4 Тема 4. Рання схоластика. 2 2 3 

5 Тема 5. Середня схоластика. 3 3 5 

6 
Індивідуальна самостійна робота: дослідження – 
конспектування філософських першоджерел 
Стародавності. 
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7 Тема 6. Пізня схоластика. 5 7 5 

8 Тема 7. Філософія Відродження. 4 4 5 

 Підсумкова контрольна робота 2   

 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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