
БУДДИЗМ НА ЗАХОДІ 

Семестр: ___________ 
                                                                                            (вибіркова, нормативна ) 

Обсяг дисципліни:  

 загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3); 

  аудиторні години - 30 (лекції - 15 ,  семінарські - 15 ) 

Лектор:   доц. Колесник І.М. (ел. адреса  ketchup@ua.fm)  

Результати навчання: 

 розглянути ґенезу і сутність буддизму, його філософії, релігійних концептів та 
культурних форм; 

 визначити основні доктрини, поняття та категорії сучасного буддизму; 

 окреслити специфіку розвитку та адаптації буддійського вчення до вимог 
глобального світу; 

 на основі отриманих теоретичних знань проаналізувати особливості впливу ідей 
буддизму на розвиток регіональних культур Сходу, сучасну європейську та  

взаємодію із українською культурою.  

вміти: 

• Орієнтуватися в основних етапах становлення та адаптації буддизму як визначальної 

традиції для культур Сходу (Індія, Тибет, Китай, Корея, Японія, країни Південно-східної 

Азії); 

• Ідентифікувати філософсько-релігійні та антропологічні поняття та ідеї із основними 

напрямками та школами буддизму, порівнювати їх та співвідносити з аналогічними 

поняттями та ідеями європейської філософії; 

•   Відтворити специфіку становлення та розвитку буддизму як автентичного явища в 

історії світової культури; 

•   Виокремлювати головні проблеми, що постають в буддійському дискурсі та способи 

їх вирішення; 

•   Опанувати категоріальний апарат буддизму; 

•   Вміти порівнювати етапи розвитку раннього буддизму, Тгеравади, Магаяни, 

Ваджраяни та сучасних його форм. 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

- Метою курсу є ознайомлення студентів із буддизмом як філософсько-релігійним, 

антропологічним та культурним феноменом сучасного світу, практичне опанування 

ними основних понять, категорій та вироблення навичок застосування їх у 

професійній діяльності та на загально-світоглядному рівні. 
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Форми та  методи навчання: лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота 

Форма  звітності: залік  

Мова навчання:              українська 
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