
ДИСЦИПЛІНА «ІСЛАМСЬКА ТА ІУДЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ» 

 

Анотація. Дисципліна «Ісламська та іудейська філософія Середньовіччя» належить до 

переліку дисциплін вільного вибору. Навчальна дисципліна знайомить студентів з 

основними традиціями та підходами в арабської та іудейської філософії вказаного періоду, 

які разом з відомостями, отриманими з інших філософських курсів, сприятимуть цілісності 

знань майбутніх фахівців. Дається поглиблене теоретичне уявлення про специфіку основних 

характеристик і проблем того періоду розвитку філософського знання, коли філософія була 

невід’ємною частиною теології. Особливу увагу приділено вивченню та аналізу основних 

філософських вчень ісламу та іудаїзму Середньовіччя. Курс сприятиме кращий орієнтації  

молоді в умовах суспільного буття завдяки набутим знанням з історії цивілізаційного 

розвитку людства. 

Мета навчальної дисципліни: дати студентам цілісну систему знань з питань становлення 

та розвитку ісламу, взаємодії давньої політеїстичної культури в Аравії з іудаїзмом як 

факторів виникнення нової релігії; впливу філософії іудаїзму на формування мусульманської 

думки, виявити механізми та специфіку проникнення ісламу в інші етноконфесійні традиції. 

 

Попередні вимоги: До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні 

поняття з філософії, етики, естетики та культурології. Володіти філософським 

категоріальним апаратом; мати уявлення про основні особливості догматики і культу 

світових релігій, їх історичну еволюцію та сучасний стан. Студенти повинні володіти 

знаннями з історії ісламу та іудаїзму, розбиратися в основних історичних підходах, знати 

географію Близького і Середнього Сходу. 

 

Основні теми курсу:  

▪ Мусульманська культура і філософія. 

▪ Ідеалістичні течії в ісламській філософії. 

▪ Характеристика соціально-політичної філософії Середньовічного Сходу 

▪ Головні школи суфізму. 

▪ Монотеїзм як основа іудейської філософії. 

▪ Іудейська ортодоксія та схоластика. 

▪ Біблійні моральні максими. 

▪ Іудейська містична філософія. 

▪ Концепція історії в іудейській філософії та їх вплив на ісламську філософію. 

  

Мова викладання: українська  

Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: дисципліна вивчається на 3 курсі ОПП 

«Релігієзнавство». 

Кількість кредитів: 3  

Форма заключного контролю: залік 

Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 90 годин, у тому числі 30 години 

аудиторних занять (30 год. – лекційні заняття), 60 годин самостійної роботи. 

 


