




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – формування системи знань про особливості виникнення та утвердження  
практик морального самовдосконалення в контексті світових релігій як міжнаукової 
дисципліни гуманітарної сфери. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи розвитку та 
характеристики історичних форм моралі; етичні теорії та методи етичних досліджень, у т.ч. 
методи ретроспективний, узагальнення, метод компаративний, метод аналітичний; основні 
етико-філософські поняття та категорії. 
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо явищ у сфері моральної практики, її 
процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії та типології філософії та етики в 
аналізі моральних аспектів соціально-культурних явищ та процесів.  

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних, 
соціально-культурних та моральних за змістом подій та явищ; використання іншомовних 
фахових філософських та культурологічних інформативних джерел. 
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Практики морального самовдосконалення 
в контексті світових релігій» належить до переліку вибіркових та викладається у 3 семестрі 
магістратури. Навчальна дисципліна знайомить студентів із дослідженнями, які є спробою 
виявити спільні риси практик морального самовдосконалення у різних типах культури, 

зокрема, в контексті історичних етико-релігійних учень та світових релігій. Увага 
зосереджується на понятті «шлях». Життєвий шлях постає хоч і в різних культурах, але як 
шлях індивідуальної відповідальності. Моральне виховання, в свою чергу, розглядається як 
умова інтелектуальної зрілості та засіб включення в життя соціуму. 
4. Завдання (навчальні цілі) – оволодіння категоріальним апаратом сучасної етичної теорії 
та історії етичних учень задля формування належного рівня етико-філософської та 
культурологічної компетентності. В результаті навчання студенти мають не лише 
продемонструвати масив теоретичних знань, але й засвоїти та використовувати ці знання у 
своїх самостійних дослідженнях різноманітних історичних та сучасних практик морального 
самовдосконалення, вміючи надавати неупереджену експертну оцінку дослідженим явищам 
та процесам. 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ФК 2. Усвідомлення зв’язків філософської спеціалізації з іншими інтелектуальними й 
гуманітарними практиками. 
ФК 5. Здатність критично працювати з філософськими текстами, застосовувати різні методи 
аналізу та інтерпретації. 
5. Результати навчання:  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 
автономність та відповідальність) Методи викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 
оцінці з 
дисципліни 

 

К
Код 

Результат навчання 

Знати:    

1

1.1 

теоретичні засади пояснення 
початку практик морального 
самовдосконалення в умовах 
державно організованого життя; 

лекції іспит 10 



1

1.2 

провідні ідеї етичних систем 
зороастризму, конфуціанства, 
буддизму, іудаїзму, християнства та 
ісламу; 

лекції  іспит 10 

1

1.3 

основні положення програм 
морального самовдосконалення 
зазначених світових релігій; 

семінари, самостійна 
робота 

, 

усна доповідь, 
аналітична 
робота, іспит 

10 

1

1.4 

варіанти «шляху» як практики 

морального самовдосконалення в 
контексті світових релігій 

лекції, самостійна 
робота 

аналітична 
робота, іспит 

10 

 Вміти:    

2

2.1 

проводити порівняльний аналіз та 
виявляти особливості та спільні риси 
практик морального 
самовдосконалення в контексті 
світових релігій (на основі текстів 
пам’яток культури); 

семінари, самостійна 
робота 

усна доповідь, 
аналітична 
робота, 

контрольна 
робота 

10 

2

2.2 

збирати, систематизувати, 
узагальнювати та представляти 
інформацію про історичний досвід 
та сучасні практики морального 
самовдосконалення 

семінари, самостійна 
робота 

усна доповідь, 
аналіз 
першоджерел, 
аналітична 
робота, 

контрольна 
робота 

10 

 Комунікація:    

3

3.1 

використовувати знання іноземної 
мови для аналізу пам’яток культури 
та етико-філософської літератури 
під час підготовки до семінарів та 
написання самостійних досліджень 

семінари, самостійна 
робота 

усна доповідь, 
аналітична 
робота 

10 

3

3.2 

вільне спілкування з питань  щодо 
особливостей історичних та 
сучасних практик морального 
самовдосконалення з колегами, 
науковою спільнотою, суспільством 
загалом 

семінари, самостійна 
робота 

усна доповідь, 
аналітична 
робота 

10 

 Автономність та 
відповідальність: 

   

4

4.1 

продемонструвати інноваційність, 
високий ступінь автономності, 
академічну та професійну 
доброчесність у  дослідженнях 

історичного досвіду та сучасних 
практик морального 
самовдосконалення 

самостійна робота аналітична 
робота 

10 

4

4.2 

продемонструвати здатність до 
безперервного саморозвитку та 
самовдосконалення як дослідника 

семінари, самостійна 
робота 

усна доповідь, 
аналітична 
робота 

10 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання  

               Результати навчання дисципліни  
 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

ПРН 1. Здійснювати інтелектуальний пошук, 
виявляти і критично осмислювати актуальні 
проблеми сучасної філософської думки, розробляти 
їх в рамках власного філософського дослідження. 

+ + 

ПРН 3. Вміти реконструювати історичний поступ 
світової філософії, еволюцію філософських ідей і 
проблем. 

+ + + 

ПРН 5. Використовувати методологію та пізнавальні 
засоби, що властиві філософії та її застосуванням. + + 

ПРН 7. Критично осмислювати, аналізувати та 
оцінювати філософські тексти, застосовувати 
релевантні методи їх аналізу та інтерпретації. 

+ + 

ПРН 8. Розуміти зв’язки філософії з іншими 
напрямами філософського дискурсу та іншими 
інтелектуальними й гуманітарними практиками. 

+ + + + 

ПРН 13. Розробляти і реалізовувати наукові та/або 
прикладні проєкти у сфері філософії та з дотичних 
міждисциплінарних проблем. 

+ + + + 

ПРН 16. Планувати і виконувати наукові 
дослідження з філософії та дотичних питань, 
формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати 
висновки, презентувати результати досліджень в 
різних формах наукової комунікації. 

+ + + + + + 

 

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати 
навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної 
підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.2); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та 
відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  
Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усний виступ на семінарах: РН 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2 –18 / 30 балів 

2. Самостійна робота (аналіз першоджерел): РН 2.2 – 4 / 8 балів 

3. Самостійна робота (аналітична робота «Порівняльний аналіз практик 
морального самовдосконалення в контексті світових релігій»): РН 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 

3.1, 3.2, 4.1, 4.2 –6 / 10 балів 

4. Контрольна робота: РН - 2.1, 2.2. – 8/12 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), 2) самостійну роботу (письмовий аналіз першоджерел), 
3) самостійну роботу (аналітична робота «Порівняльний аналіз практик морального 
самовдосконалення в контексті світових релігій»), 4) контрольну роботу. Всі види робіт в 



семестрі мають в підсумку: 
- в максимальному вимірі   60 балів 

- в мінімальному вимірі  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 -  24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, 
кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит.  

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: 
Оцінювання за формами контролю: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 36 бали Max – 60 балів 

Аудиторна робота: 
усна доповідь на 
семінарі 

Теми 3, 6, 7, 8, 9, 10 «3» х 6 = 18 «5» х 6 = 30 

Самостійна робота Аналіз першоджерел у 
письмовому вигляді за темами 
1, 2, 3  

«1» х 4 = 4 «2» х 4 = 8 

 Підготувати аналітичну 
роботу «Порівняльний аналіз 
практик морального 
самовдосконалення в 
контексті світових релігій» за 
однією з тем (7,8, 9, 10).  

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

Контрольна робота До тем 1-10 «8» х 1 = 8 «12» х 1 = 12 

Загальна 
семестрова оцінка 

 36 60 



Оцінка на іспиті  24 40 

Загальна 
кількість балів 

 60 100 

Критерії оцінювання: 

Аудиторна робота: 
Усна доповідь  

5-4 бали – 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. 

3-2 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. 

1 бал – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді. 
Самостійна робота (письмовий аналіз першоджерел): 

2 бали - 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.  

1 бал - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його презентує, не 
демонструє глибини знань. Робота містить суттєві помилки. 
Самостійна робота (аналітична робота «Порівняльний аналіз практик морального 
самовдосконалення в контексті світових релігій»): 

10-9 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.  

8-7 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.  

6-5 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його презентує, 
не демонструє глибини знань та вмінь. Робота містить суттєві помилки. 

4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі.  
Контрольна робота: 

12-10 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 
презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання. 

9-8 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, але 
може не вистачати аргументації в поясненнях, допускаються несуттєві неточності.  

7-5 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його презентує, 
не демонструє глибини знань та вмінь. Робота містить суттєві помилки. 

4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі.  



Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 
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. 

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. Допускаються несуттєві 
неточності.  

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

 

7.3 Шкала відповідності: 
 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  Самостійна 
робота 

1.  
Тема 1. Бог – людина – суспільство в традиційних 
суспільствах Сходу 

2  6 

2.  
Тема 2. Етична система зороастризму. Шлях мага. 
Письмовий аналіз етичного змісту «Авести» 

2 2 10 

3.  Тема 3.  Етична система буддизму  2  8 

4.  
Тема 4. Чотири «шляхетні істини» та 
«восьмеричний шлях» Будди 

2 2 8 

5.  Тема 5. Етична система конфуціанства 2  8 

6.  Тема 6. Шлях «шляхетного мужа» 2 2 6 

7.  Тема 7. Етична система іудаїзму 2  6 

8.  
Тема 8. Тора як шлях. Моральне виховання як 
умова інтелектуальної зрілості 2 2 6 

9.  Тема 9. Етична система християнства 2  6 

10.  
Тема 10. Життєвий шлях християнина як шлях 
індивідуальної відповідальності 

2 

 
2 6 

11.  Тема 11. Етична система ісламу. Шлях суфія 2 2 6 

12.   

Тема 12. Аналітична робота «Порівняльний аналіз 
практик морального самовдосконалення в 
контексті світових релігій» 

 

2 
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 Контрольна робота 2   

 ВСЬОГО 26 12 82 

 



Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій   – 26 год. 
Семінари   – 12 год. 
Самостійна робота  - 82 год. 
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