




 

 

 

1. Мета дисципліни – ознайомлення  студентів з важливими темами релігієзнавства як  

гуманітарної дисципліни знання. Відтак розкриваються загальні питання релігієзнавства, основні 

положення теорії релігії та пропонується виклад особливостей сприйняття та розуміння найбільш 

репрезентативних релігійних традицій, акцентуючи при цьому на виявленні їх віроповчального, 

ціннісно-нормативного, культового та інституціонального компонентів.  

2. Вимоги до вибору навчальної  дисципліни: 

1. До початку вивчення  цього курсу студенти мають знати здобутки основних релігійних традицій, 

їх історико-культурну значущість та географію поширення, стан конфесійної конфігурації сучасної 

України.  

2. Вміти  розбиратись у можливих варіантах розв’язання питань теоретичного релігієзнавства і теорії 

релігії; пояснити основні віроповчальні, культові та інституціональні особливості релігійних 

традицій;  орієнтуватись у сакральних текстах та важливих першоджерелах релігієзнавчої тематики.   

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та критичного аналізу джерел;  

використання іншомовних фахових інформативних джерел з релігієзнавчої тематики. 

3. Анотація навчальної дисципліни:  

дисципліна «Релігієзнавство» є обов’язковою дисципліною для спеціальності «філософія», що 

читається у другому семестрі ІІІ курсу бакалаврату. У змістовному відношенні постає викладом не 

лише віроповчального, ціннісно-нормативного, культового та інституціонального  потенціалу 

релігійних традицій світу, але й демонстрацією їх інтелектуальних можливостей. Відповідно, 

ознайомлення з ідеями цього курсу сприятиме більш поглибленому, більш якісному розумінню 

студентами проблем, пов’язаних з функціонуванням феномену релігії та її найбільш помітних  

історичних форм. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

надати студентам цілісну систему знань про питання теоретичного релігієзнавства та теорії релігії, 

розкрити потенціал найбільш важливих релігійних традицій світу, посприяти формуванню 

навичків критичного аналізу сакральних текстів та значних здобутків релігієзнавчої думки.  

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 11. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК 14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

ФК 1.Усвідомлення сенсу філософії, її дисциплінарного розмаїття та місця в системі культури. 

ФК 2.Здатність виокремлювати специфіку філософського знання та змістові відмінності філософії 

від інших форм мислення. 

ФК 10. Здатність аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та 

загальнонаукової проблематики. 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;  

  4. автономність та відповідальність) 
Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання  

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат  навчання 

  Знати:    

1.1. особливості визначення 

  релігієзнавства та різні дослідницькі 

  підходи у його сприйнятті; форми 

взаємозв’язку релігієзнавства з іншими 

 філософськими дисциплінами 

  лекція, 

 самостійна робота 

тест-

контрольна 

робота, іспит  

10 

1.2. передумови становлення науки про  лекція,  тест- 5 



 

 

  релігію, особливості її змістовної  та 

  навчальної ідентифікації, основні 

  етапи її розвитку.  

 самостійна робота контрольна 

робота, іспит 

1.3.   особливості конфесіоцентричного та 

  релігієзнавчого дослідження явищ 

  релігії 

 лекція, 

 самостійна робота 

тест-

контрольна 

робота, іспит 

5 

1.4. структуру релігієзнавства та 

 характеристики його дисциплін    

 лекція, 

 самостійна робота 

тест-

контрольна 

робота, іспит 

10 

1.5.  місце філософії релігії у структурі 

 релігієзнавства і в системі 

 філософського знання, її 

 концептуальні форми в історико- 

 філософському процесі   

  лекція,  

 самостійна робота 

тест-

контрольна 

робота, іспит 

10 

   Вміти:    

2.1.  демонструвати обізнаність з 

 дослідницькими проектами і 

 спеціалізованою літературою, 

 присвяченим  тематиці 

 релігієзнавства. 

 семінар, самостійна 

  робота 

усні доповіді, 

конспекти 

джерел,  

тест-

контрольна 

робота, іспит 

10 

2.2.  пояснювати запропоновані класиками 

 науки про релігію варіативні 

 розв’язання її  різних питань.  

семінар, самостійна 

  робота 

усні доповіді, 

конспекти 

праць, іспит 

10 

2.3.  орієнтуватись у першоджерелах, 

 коментованій літературі та 

 реферативних викладах    

семінар, самостійна 

  робота 

усні доповіді, 

конспекти 

праць 

5 

   Комунікація:    

3.1. використовувати знання іноземних мов 

для аналізу читання новітньої 

 спеціалізованої літератури у процесі 

 підготовки до семінарських занять та 

 написання  самостійних робіт 

семінар, самостійна 

  робота 

усні доповіді, 

 конспекти 

праць 

5 

3.2.  подавати результати опрацьованих   

 першоджерел у вигляді доповідей 

 повідомлень, реферування, конспектів 

семінар, самостійна 

  робота 

усні доповіді, 

 конспекти 

праць 

10 

3.3.  проводити на належному рівні 

 полеміку стосовно дискусійних 

 аспектів розв’язання класиками 

актуальних проблем релігієзнавства  

 семінар, самостійна 

  робота 

 усні доповіді, 

бліцопитування   

10 

 .Автономність та відповідальність:    

4.1. здійснювати самостійний пошук 

 рекомендованої до семінару та 

 додаткової літератури з тематики 

 релігієзнавства 

 семінар, самостійна 

  робота 

конспекти 

праць 

5 

4.2. нести відповідальність за достовірність 

і конфесійну неупередженість 

 дослідницьких розшуків, письмових 

 робіт та апробованих на семінарах 

 докладів.  

 семінар, самостійна 

  робота  

усні доповіді, 

 конспекти, 

іспит 

5 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами  

              навчання  



 

 

 

Результати  навчання  дисципліни   

 

Програмні результати навчання (назва) 

1.1-

1.4. 
 1.5 

 2.1-

2.3 

 3.1-

3.3 

4.1-

4.2. 

ПРН 1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.    +    +        +    

ПРН 3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової 

та вітчизняної філософії. 
   +    +       +    

ПРН 4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, 

соціокультурної та загальногуманітарної проблематики. 
   +        +    +    + 

ПРН 10. Мати навички реферування, систематизованого огляду 

та порівняльного аналізу філософської та загальнонаукової 

літератури. 

   +    +    +    +    + 

ПРН 16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та 

філософські знання в різних сферах життєдіяльності. 
   +        +    +    + 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1 Форми оцінювання студентів 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе  

 оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати  

 навчання (знання 1.1 – 1.5), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної  

 підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та  

 відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.   

Оцінювання семестрової роботи: 

     1.  Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,  

            2.1, 2.2, 2.3,  3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2  – 36 / 60 балів 

     2. Самостійна робота № 1 на тему «Релігієзнавство як  дисципліна гуманітарного 

 знання: історія її формування та розвитку»: РН 2.1, 2.3, 3.1, 4.2  – 6 / 10 балів. 

     3. Самостійна робота № 2 на тему «Іудаїзм, християнство та іслам: порівняльна  

             характеристика»: РН 2.1, 2.3, 3.1, 4.2  – 6 / 10 балів. 

     4. Тест-контрольна робота: РН – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,  2.1 – 12 / 20 балів  

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу 

навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка складаються із балів, отриманих за 1) 

аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на семінарах), 2) самостійну 

роботу (на дві запропоновані теми), 3) тест-контрольної роботи, з урахуванням коефіцієнту 0,6. 

Всі види робіт в семестрі мають в підсумку: 

- в максимальному вимірі   100 балів х 0,6 = 60 балів 

- в мінімальному вимірі  60 балів х 0,6 = 36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в 

письмовій формі. 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

Іспит у письмовій формі – РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2. – 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 3 питань, два з 

яких (за вибором студента) оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку дає 40 

балів за іспит.  

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 

24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до 

семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В 

екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/екзамен» ставиться «0», а в колонку 

«підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час 

семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів 



 

 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із 

суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи 

(мінімум 24, максимум 40 балів). 

 

   При простому розрахунку отримуємо:  

  

 Семестрова кількість балів                Іспит  Підсумкова оцінка з 

     дисципліни 

Мінімум                   36                 24               60 

Максимум                   60                 40              100 

 

7.2  Організація оцінювання:  

               Семестрова робота Семестрова кількість балів 

   Min – 36 бали Max – 60 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До теми семінару. У разі 

відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

«3» х 12 = 36 «5» х 12 = 60 

Самостійна робота 
До теми 1: Підготовка   

реферату на тему: 

 «Релігієзнавство як 

  дисципліна гуманітарного 

 знання: історія її формування 

та розвитку» 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

 
До тем: 3-4: Підготовка 

реферату на тему: «Іудаїзм, 

 християнство та іслам: 

порівняльна  характеристика» 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

Тест-контрольна 

робота 

До тем 1-4 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Загальна 

семестрова оцінка 

без урахування 

коефіцієнту   

        60     100 

Загальна 

семестрова оцінка з 

урахуванням 

коефіцієнту 0,6 

   «60» х 6 = 36  «100» х 0,6 = 60 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи 

обов’язкову та додаткову літературу 

4 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але 

може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності 



 

 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не спирається 

на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, 

недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді. 

Доповнення / участь в дискусіях 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  

2 бали – доповнення змістовне  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

2. Самостійні роботи (дві): 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його презентує, 

глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані 

результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, 

достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження  

15-12 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, але може не 

вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, 

використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного 

дослідження.  Допускаються несуттєві неточності  

11-0 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його презентує, не 

демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань. Робота містить суттєві 

помилки. 

3. Тест-контрольна робота: 

Тест-контрольна робота дозволяє оцінити певний обсяг знань, якими володіє студент і те, 

наскільки ці знання є систематизованими. Вона укладена таким чином, що студент при умові 

відвідування лекцій і належної самостійної підготовки в семестрі в змозі відповісти мінімум на  

п’ять запропонованих питань.  

10 балів – студент дав правильні відповіді на усі питання тесту.  

9 балів – студент неправильно відповів тільки на одне питання тесту.  

8 балів – студент дав неправильну відповідь на два питання тесту.  

7 балів – студент дав неправильну відповідь на три питання тесту. 

6 балів – студент дав неправильну відповідь на чотири питання тесту.  

5 балів – студент відповів правильно тільки на половину питань тесту.     

4. Кожне питання в екзаменаційній роботі (вибір студентом 2-х з 3-х питань у білеті): 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано 

його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує 

отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність 

письмової роботи 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність письмової роботи.  

Допускаються несуттєві неточності  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, 

робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, 

недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не 

самостійність у виконані завдань 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



 

 

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ..  ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН          

ЛЕКЦІЙ  І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ. 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

Кількість годин 

лекції семінари 
   

самостійна 
робота 

  

1. Презентація релігієзнавства і питань теорії релігії.  2  20 

2. Буддизм та індуїзм як релігійні традиції.  2  20 

3. Іудаїзм та іслам в сучасному світі.   2  20 

4.  

Християнство в його різновидах: загальна 

характеристика.  

Тест-контрольна-робота. 

2  30 

5. 
Біблія як джерело іудейської та християнської 

духовності. 
 2 20 

 ВСЬОГО 8  2 110 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 8  год. 

Семінари – 2 год.  

Самостійна робота – 110 год. 
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