ПЛАН
практичних занять з дисципліни «Історія філософії Стародавнього Сходу»
Практичні заняття – 30 годин
Викладач – Розова Т.В.
Обсяг в Тема та стислий зміст заняття
годинах
4
1. Зародження ранніх філософських
вчень в Стародавній Індії
Філософські ідеї в Рігведі.
Філософія Упанішад.
Філософія «Бгаґавадґіти».
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2. Ньяя. Вайшешика. Санкхья.
Класифікація шкіл Індійської філософії.
Характиристика п’яти елементів та
космогонія Ньяя і Вайшешика.
Логіка Ньяя.
Головні ідеї філософії Санкхья.
3. Йоґа, міманса і веданта.
Теоретичні засади йоги.
Практичні спекти йоги.
Вчення про «Дгарму» в Мімансі.
Вчення про атман у Веданті за
Шанкарою..
4. Філософія буддизму: вайбгашіка і
саутрантика.
Чотири шляхи до істини Будди.
Вайбгашіка і саутрантика: загальна
характеристика.
Теорія Дгарми за Абгідгармакоші у
Васубандху.
5. Мадг’ямака і йоґачара.
Особливості світогляду махаяни.
Загальна характеристика школи
мадг’ямака.
Загальна характеристика школи йоґачара.
Буддиська логіка.
6. Становлення філософії в Китаї. «Іцзін».
Філософія Книги Перемін, головні
категорії.
Філософські ідеї «Хун фань», або
«Великий план» з «Шу цзіна» (Книги
Історії).
Філософські ідеї «Сі ци чжуань» –
«Коментарів прив’язаних висловлень».
7. Філософія раннього даосизму.
Світоглядна класифікація раннього

Мета заняття
Формування теоретичних знань
про зародження філософських
вчень у Стародавній Індії.
Обґрунтування ідей чарвакилокаяти, раннього джайнізму та
буддизму.
Формування
знань
про
класифікацію шкіл Індійської
філософії, логіку Ньяя та головні
ідеї філософії Санкхья.
Формування знань про теоретичні
засади йоги та її практичні
аспекти, вчення про «Дгарму» та
атман..
Формування знань про філософію
буддизму, чотири шляхи до
істини Будди, про характеристики
вайбгашіка та саутрантика.

Формування
знань
про
особливості світогляду махаяни,
про школи
мадг’ямака та
йоґачара.
Формування знань про філософію
Книги Перемін та її головні
категорії, про філософські ідеї
Книги Історії

Формування
знань
про
особливості раннього даосизму,
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даосизму в історико-філософському
дискурсі: філософія, релігія, релігійна
філософія.
Еволюція вчень раннього даосизму:
«Вчення Хуанді і Лао-цзи», «Вчення Лаоцзи і Чжуан-цзи». Варіанти списків «Дао
де цзин».
Натурфілософія (інь-ян цзя) і класичний
даосизм.
Онтологія, гносеологія і психологія Дао у
вченні Лао-цзи.
8. Філософія раннього конфуціанства:
«Лунь юй» Конфуція.
Місце
конфуціанства
в
історії
давньокитайської
філософії.
Вчення
Конфуція як філософія і релігія. Школа
жу цзя.
Еволюція вчення Конфуція: раннє і
класичне конфуціанство.
Термін, поняття та ідея філософії
Конфуція.
Конфуціанська філософська парадигма.
Де і Дао Конфуція, духовна генерація
Дао: шляхетний муж, шанування батька і
старшого брата (сяо ті), людинолюбство
(жень), Дао.
9. Моїзм, леґізм, школа імен.
Концепція пізнання Мо-цзи.
Концепція закону, поняття «Єдиного»,
принцип «рівних можливостей» у вчені
Шан Яна.
Софізми Хуэй Ши.

еволюцію
його
вчень,
натурфілософію та класичний
даосизм,
про
даоська
філософська теорія гармонізації
Піднебесної.

Формування знань про вчення
Конфуція як філософію і як
релігію,
конфуціанську
філософську
парадигму,
концепцію шляхетного мужа як
філософа,
законодавця
моральних норм й ідеального
правителя.

Формування
знань
про
концепцію Неба в поглядах Моцзи, про вчення про «користь і
зиск» в поглядах пізніх моїстів.

