Вплив філософських концепцій на розвиток літератури
XVII-XVIII ст.
Тип дисципліни: ______________вибіркова______________________

Семестр: VІ

Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин - 72 (кредитів ЄКТС – 2 );
аудиторні години – 34 (лекції – 34 )







Лектор: ас. Маєвська Ольга Тадеушівна (ел.адреса mayevska@hotmail.com)
Результати навчання:
знати:
етапи формування філософських шкіл Іспанії;
основні тенденції і особливості філософських концепцій окресленого періоду;
провідних мислителів окресленого періоду;
основні філософські праці найбільш видатних мислителів та їхнє значення для іспанської
та світової літератури;
головні ідеї, що вплинули на проблематику та поетику художніх творів ХVІІ-ХVІІІ ст.
вміти:

визначати філософські системи, що є основою світогляду письменників ХVІІ-ХVІІІ
ст.;

визначати етичні та естетичні погляди письменників;

аналізувати основні філософські та публіцистичні праці мислителів ХVІІ-ХVІІІ ст.;

аналізувати художні твори;

простежити зв’язок літератури окресленого періоду з творами інших видів мистецтва;
Анотація навчальної дисципліни:
Дисципліна призначена для студентів 3 року навчання для того, щоб ознайомити студентів із
основними філософськими школами від Середньовіччя до сучасності, вивчити праці
провідних іспанських мислителів 17- 18 століть, розвинути практичні навички аналізу
філософських есе, поглибити розуміння студентами національних особливостей іспанської
літератури 17-18 століття.
Рекомендована література:
1. Abellán J. L. Historia del pensamiento español. De Séneka a nuestroa días. Madrid, Editorial
Espasa-Calpe, S.A., 1996. 2. Bárcena F. Filosofía de la Educación en Europa. Madrid : Dykinson,
1992. 3. Bowen J. Historia de la Educación Occidental. Madrid : Herder, 1994. 4. Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española. Madrid : Espasa Calpe, 2000. 5. Guy A. Historia de la
filosofía española. Barcelona : Editorial del hombre, 1985. 6. Navarra Cordón J.M y Calvo
Martínez T. Historia de la filosofía. Madrid : Anaya, 1998. 7. Suances Marcos M. Historia de la
filosofía española contemporánea. Madrid: Editorial Síntesis S. A., 2006. 8.
http://www.magicperu.com/atlas/default45.htm.
Форми та методи навчання: лекції, самостійна робота
Форма звітності:
залік
Мова навчання:
іспанська
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