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Попередній звіт про виконання дослідницького проекту  

Якубовича Михайла Михайловича 

«Співвідношення віри і розуму в середньовічній арабській філософії 

(історико-філософський аспект)» 

2012−2013 рр. 

 

 Мета дослідницького проекту полягає в комплексному дослідженні 

основних здобутків арабської філософської думки в контексті становлення, 

розвитку, формулювання та вирішення проблеми співвідношення віри та розуму. 

  

План роботи передбачає наступні етапи: 

 

1) 2012, червень-жовтень: пошук та опрацювання першоджерел; 

2) 2012, листопад − 2013, березень: опрацювання літератури за 

обраною тематикою; 

3) 2013, квітень−травень: написання першого розділу дослідження; 

4) 2013, червень-вересень: написання другого розділу дослідження; 

5) 2013, жовтень-грудень: написання третього розділу дослідження; 

6) 2014, січень-березень: написання четвертого розділу дослідження; 

7) 2014, квітень−травень: написання п‘ятого розділу дослідження; 

8) 2014, червень-грудень: завершення чорнового варіанту роботи; 

9) 2015, січень-квітень: завершення чистового варіанту роботи. 

 

Результати дослідження полягають у завершенні опрацювання 

відповідних першоджерел та літератури, а також чіткому формулюванні 

проблеми. Встановлено, що середньовічна арабська філософія подолала 

шлях тривалої еволюції − від «класичного» періоду, під час якого синтез 

сакральної традиції (араб. накль) та індивідуального розуму (’акль) 

відбувався на рівні окремих шкіл (східний перипатетизм, філософська 

теологія, доктринальна думка, містицизм) до періоду «посткласичного», де 

відбувся синтез основних шкіл раціоналізму. Вперше у вітчизняній та 

зарубіжній науці здійснено дослідження становлення та розвитку арабської 

філософської думки (зокрема, ґенези раціоналізму) на теренах України, 

зокрема в часи Золотої Орди та Кримського ханства.  

 Для досягнення проекту передбачається доопрацювання комплексу 

першоджерел та дослідження проблематики у творчості кількох шкіл 

ісламської філософської думки (зокрема, суфізму та ішракізму).  
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