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ДИСЦИПЛІНА «ПРОБЛЕМА ЖИТТЯ І СМЕРТІ В РЕЛІГІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ» 

 
Анотація. Дисципліна «Проблема життя і смерті в релігії та філософії» належить до переліку 
дисциплін вільного вибору аспіранта. Навчальна дисципліна знайомить здобувачів із 
основами релігієзнавчих досліджень у сфері проблеми «життя-смерть», методологією та 
методикою. Визначаються предмет, завдання, теоретичні основи, методології, основні 
напрями та проблематика сучасних філософії й релігієзнавства у сфері суб’єктивності 
людини. З’ясовуються соціокультурні засади діяльності людини та досліджується 
соціокультурна динаміка її життя. Пояснюється варіативність сучасних культур, яка є 
результатом впливів взаємопов’язаних чинників (релігійних, світоглядних, політичних, 
матеріально-економічних).  
Мета навчальної дисципліни: оволодіння здобувачами знаннями з історії виникнення та 
змісту такої проблематики як життя і смерть (на Сході і на Заході), у якій розглядається не 
лише змістовна частина, але й історія її формування, наявність цієї проблематики у 
філософських, релігійних і теологічних текстах, структура і стиль цих пам'яток.  
Попередні вимоги: Аспірант повинен знати: історичні умови виникнення конкретних 
релігійних і теологічних текстів різних конфесій; структурну будову релігійних текстів з 
проблеми життя і смерті; зміст релігійних текстів, в яких аналізується проблема життя і 
смерті; методику інтерпретації текстів у різних релігіях та філософську аргументацію. 
Змістовні модулі:  

 Методологія дослідження концептів «життя-смерть». 
 Особливості формування концепту «життя» в релігії. 
 Особливості підходів до поняття «смерть» у різних релігійних традиціях. 
 Філософське осмислення концептів «життя-смерть». 
 Особистісне ставлення до проблеми «життя». 
 Соціум і проблема «життя-смерть». 
 Людська суб’єктивність і проблема «життя». 
 Ідея безсмертя уфілософії та релігії. 
 «Життя – смерть» у сучасному мистецтві. 
 Загальнокультурні тлумачення проблеми «життя-смерть» в сучасності. 
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