Кафедра історії філософії

Феномен любові в західній філософії
(від античності до сучасності)
назва вибіркової дисципліни
Семестр: 3, 4 або5 (бакалавр)
Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3);
аудиторні години – 30 (лекції – 14, семінарські – 16)
Лектор: доц. Дахній А.Й. (ел.адреса: a-dakhniy@ukr.net)
Результати навчання:
знати:
- специфіку зародження проблематики любові у західному мисленні;
- природу типології любові на давньогрецькому грунті;
- як функціонує інтердисциплінарний дискурс щодо проблематики любові (взаємодію
філософії, літератури та релігії);
- основні підходи стосовно феномену любові
вміти:
- працювати з філософською літературою, яка стосується проблематики любові;
- віднаходити спадкоємність у тлумаченні проблематики любові у західній духовній
традиції;
- піддати ґрунтовному аналізу основні віхи розвитку на Заході проблематики любові;
- зіставляти і порівнювати способи опрацювання проблематики любові на Сході та
Заході;
- аналізувати і тлумачити репрезентативні тексти;
- застосовувати набуті знання в контексті соціокультурної ситуації сьогодення
Анотація навчальної дисципліни:
Мета: Дослідити своєрідність виникнення, становлення і розвитку проблематики любові у
західній духовній культурі, передовсім у філософії
Завдання: Проаналізувати в історичному і систематичному вимірах феномен любові у західній
культурі. Зосередити увагу на суспільно-політичних і культурно-ментальних передумовах
формування дискурсу любові у західній філософії. Виокремити ідеї філософії любові у творах
Платона, Паскаля, Баадера, Кєркегора та інших мислителів.
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Форми та методи навчання: лекції, практичні, самостійна робота
Форма звітності: залік
Мова навчання: українська
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