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Проблема життя і смерті в релігії та філософії 

 
Анотація. Проблема життя і смерті в релігії та філософії є невід’ємною частиною дисциплінарного 
релігієзнавства. В рамках курсу особлива увага приділяється інтерпретації проблеми життя і смерті в 
національних та світових релігіях. 
Кількість кредитів: 4 
Викладач: д.філос.н., проф. Конотоп Людмила Григорівна. 
Мета навчальної дисципліни: оволодіння аспірантами 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 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. 
Аспірант повинен вміти: 

 визначати місце проблеми «життя-смерть» у структурі конкретного релігійного віровчення; 

 аналізувати структуру конкретних релігійних текстів з проблеми «життя-смерть»; 

 аналізувати змістовні характеристики проблеми «життя-смерть» у конкретних релігійних 
текстах; 

 виокремлювати у текстах науковий і містичний підходи до проблеми «життя-смерть» 
Змістові модулі:  

Тема 1. Методологія дослідження концептів «життя», «смерть», «безсмертя», «вічність». 
Тема 2. Життя – як усвідомлене Буття. Проблема «людського початку». 
Тема 3. Міфологічна свідомість: особливості тлумачення життя і смерті. 
Тема 4. Смерть та особистісне безсмертя. Сутність та існування. Час і вічність. 
Тема 5. Проблема життя як його віртуалізація. 
Тема 6. Уявлення про життя і смерть у народній релігійності: повір'я, обряди, ритуали. 
Тема 7. Християнська антропологія. Образ Христа як подолання смерті. Поняття 
«концептуальної духовності». 
Тема 8. Ерос і Танатос: питання взаємопов'язаності. 
Тема 9. Поняття «буття» і «небуття». Становлення «самості». 
Тема 10. «Змінені стани свідомості» як пошуки подолання конечності в сучасності. 
Тема 11. Смерть як Абсолют (мисленнєві  й емоційні абсолютизації смерті). Абсолютизація 
смерті як феномен культури [некрофілія антикультури]. 

Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.05 читається на другому році навчання. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 години аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 
год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 години самостійної роботи. 
 


