




 

 

ВСТУП 

1. Мета дисципліни – навчити студентів користуватися англомовною релігієзнавчою 

термінологією, розуміти зміст та концептуальне наповнення ключових термінів сучасного 

англомовного релігієзнавства, особливості їхнього перекладу на українську мову, розпізнавати та 

інтерпретувати конотації і смисли термінів в різних дослідницьких контекстах. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни.  

До початку вивчення курсу студент повинен: 

1. Знати основні концептуальні підходи до аналізу релігії як феномену; історію виникнення та 

розвитку різних релігій світу.  

2. Вміти використовувати інформаційні і комунікаційні технології; шукати, обробляти та 

аналізувати інформацію з різних джерел; збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів 

та явищ культури; аналізувати сутність, властивості та інші системні характеристики феномену 

релігії із застосуванням спеціальних методів релігієзнавства. 

3. Володіти базовими навичками наукового дослідження та академічного письма; проявляти 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; використання 

інформаційних і комунікаційних технологій. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Проблеми перекладу релігієзнавчої 

термінології» належить до переліку обов’язкових дисциплін та викладається у І семестрі 

освітнього рівня «магістр». Навчальна дисципліна має практичний характер та фокусується на 

формуванні у студентів навичок перекладу академічної релігієзнавчої літератури англійською 

мовою, а також розуміння контекстів вживання та інтерпретації ключових термінів, які складають 

основу сучасного західного релігієзнавства. 

4. Завдання (навчальні цілі) –    ознайомити студентів з англомовною релігієзнавчою 

термінологією, її концептуальним змістом та особливостями контекстів використання; 

сформувати навички перекладу англомовної термінології на українську мову з урахуванням 

контексту; розвинути навички застосування релігієзнавчих термінів під час критичного аналізу 

тексту, опису релігійних явищ і процесів; ознайомити студентів із сучасними академічними 

релігієзнавчими текстами та сформувати навички їх розуміння; закріпити навички англомовного 

академічного письма (academic writing) з коректним застосуванням відповідної термінології. 

 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей:  

ЗК 7. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 9. Цінування і повага різноманітності та мультикультурності.  

ФК 4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування емпіричних даних та 

теоретичного матеріалу з використанням усталених і новітніх методів релігієзнавства 

ФК 8. Здатність надавати експертно-аналітичну оцінку та прогнозувати потенційні можливості 

використання релігії з метою деструктивного впливу на свідомість і психіку людей, розпізнавати 

найбільш поширені маніпуляційні стратегії. 

 

 

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 Код Результат навчання 
 

Знати: 
   

1.1 основні англомовні релігієзнавчі 

терміни (religion, divinity, deity, ritual; 

myth; symbol; church; sect; cult; 

denomination; religious diversity; 

Лекція, 

самостійна робота  

Усна 

відповідь 

 

10 



sacred and profane; vernacular religion; 

world religion; civic religion; secular 

and desecularisation та ін..) ; 

1.2 концептуальні основи і смисли 

релігієзнавчих термінів 

Лекція, 

самостійна робота  

Усна 

відповідь 

5 

1.3 контексти вживання релігієзнавчої 

термінології;  

Лекція, семінар, 

самостійна робота  

Усна 

відповідь 

5 

1.4 особливості перекладу англомовної 

релігієзнавчої термінології;  

Лекція, 

самостійна робота  

Письмова 

робота 

5 

 
Вміти: 

   

2.1 ідентифікувати та інтерпретувати 

релігієзнавчу термінологію; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усна 

відповідь, 

письмова 

робота 

10 

2.2 здійснювати переклад 

релігієзнавчих термінів і текстів 

академічної англомовної літератури з 

релігієзнавства; 

Семінар, 

Самостійна робота 

Усна 

доповідь, 

письмова 

робота 

10 

2.3 визначити відмінності та 

контекстувальні особливості 

вживання релігієзнавчих термінів в 

англомовній та україномовній 

науковій літературі; 

Семінар, 

Самостійна робота 

Усна 

відповідь, 

письмова 

робота  

10 

2.4 визначати відповідність 

використання релігієзнавчих 

термінів в контексті опису релігійних 

процесів та феноменів України; 

Семінар, 

Самостійна робота 

Усна 

відповідь  

10 

 
комунікація: 

   

3.1 здатність використовувати 

академічну українську та іноземну 

мови в процесі самостійної роботи з 

текстами і комунікації з колегами  

Семінари, 

самостійна робота 

Усна 

відповідь 

5 

3.2 здатність зрозуміло та недвозначно 

доносити власні знання, висновки та 

аргументацію до колег  

Семінар, 

самостійна робота 

Усна 

відповідь 

5 

3.3 здатність презентувати результати 

власних досліджень та самостійної 

роботи  

Самостійна 

робота, семінар 

Усна 

відповідь, 

  

5 

 
автономність та 

відповідальність: 

   

4.1 здатність критично опрацьовувати 

англомовну наукову літературу за 

профілем,  демонструвати володіння 

методами обробки, аналізу та 

синтезу наукової інформації 

Самостійна 

робота 

Усна 

відповідь  

5 

4.2 здатність працювати в групі та 

індивідуально з високим ступенем 

автономії 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна 

відповідь  

 

5 



4.3 здатність самостійно управляти 

власним навчальним процесом, 

вирішувати завдання, пов’язанні із 

аналізом результатів існуючих 

досліджень, приймати самостійні 

рішення щодо вибору методів та 

форм власного релігієзнавчого 

дослідження 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна 

відповідь  

10 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання 

(необов’язково для вибіркових дисциплін) 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

. 

ПРН 2. Упевнено володіти державною та 

іноземною мовами для реалізації письмової й 

усної комунікації, в тому числі для наукового і 

професійного спілкування; презентувати 

результати досліджень державною та іноземною 

мовами 

+    +  +  + + + + + + 

ПРН 3. Застосовувати сучасні методики і 

технології, зокрема інформаційні, для успішного 

й ефективного розв’язання складних задач у сфері 

релігієзнавства, дотримуватися правил 

академічної доброчесності 

+ + + + + + + + + + + + +  

ПРН 8. Систематизувати факти релігійного 

життя суспільства, інтерпретувати релігійні події 

та явища на основі розуміння специфіки впливу 

релігії та суспільні процеси 

+ + + + + + + + + +     

ПРН 12. Планувати і виконувати наукові 

дослідження у сфері релігієзнавства, обирати 

ефективні методики та інструменти дослідження, 

аналізувати результати, обґрунтовувати висновки 

 

 

+ + + + + + + + + + + + + + 

 

7.  Схема формування оцінки  

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 1.1 – 

1.4 (знання), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – 

результати навчання 2.1-2.4 (вміння), 3.1 – 3.3 (комунікація); 4.1 – 4.3 (автономність та 

відповідальність), що складає 60% загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи: 

Усна відповідь: РН 1.1 - 3.3, 4.2 - 4.3. – 18/30 балів 



Самостійна робота (письмові завдання) 2: РН 1.1- 4.3. – 18/30 балів 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх тем навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка складаються із балів, 

отриманих за 1) аудиторну роботу (усні відповіді,  участь в дискусіях під час аудиторних 

занять); 2) самостійну письмову роботу. Всі види робіт в семестрі мають в підсумку:  

в максимальному вимірі  60 балів 

в мінімальному вимірі 36 балів 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

Іспит: РН 1.1-2.4 – 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.  

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 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40  100 

7.2. Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 36 бали Max – 60 балів 

Усна відповідь  До тем 1-14 протягом 

семестру.  

«6» х 3 = 18 «10» х 3 = 30 

Самостійна 

індивідуальна 

робота (письмова) 

Переклад, письмові есе на 

основі прочитаного наукового 

тексту 

«6» х 3 = 18 «10» х 3 = 30 

Загальна семестрова оцінка 36 60 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота, самостійна робота: 

Усна відповідь, самостійна письмова робота (есе за визначеною темою) /max 10 балів/:  



10-9 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 

8-7 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 

6-5 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 

4-3 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

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

2. Іспит ( оцінювання відповіді на одне запитання білету /max 20 балів/): 

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

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставлених запитань, 

демонструє знання обов’язкової та додаткової літератури, а також самостійність і 

незаангажованість власної думки. 

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

викладає, але без належної аргументації, в основному розкриває зміст поставлених запитань, 

використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність думки і позиції. Допускаються 

несуттєві неточності у відповіді. 

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

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

відповідь містить суттєві неточності. 

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

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених запитань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє несамостійність у виконані завдань. 

 

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

усіх тем курсу, виконання самостійних робіт та іспиту. 

 

 

7.3 Шкала відповідності 

 

 

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 С/Р 

Змістовий модуль 1  



1 Deity, divinity, faith, belief, religious identity 2 2 8 

2 Religion (substantive and functionalist definitions) 2 2 8 

3 Ritual, myth, symbol 2 2 8 

4 Church, sect, cult  2 2 6 

5 Denomination, faith community  2 2 8 

6 Religious conversion 2  6 

7 Sacred and profane 2  6 

Змістовий модуль 2  

8 World religions 2 2 6 

9 Vernacular religion, popular religion, lived religion 2 2 8 

10 Religious diversity 2 2 8 

11 Civil religion, political religion 2  8 

12 Religion and gender 2 2 8 

13 Religious conflict 2 2 6 

14 Secularization and desecularization 2 2 6 

 ВСЬОГО 28 22 100 

 

Загальний обсяг 150 год., 

в тому числі:  

Лекції – 28 год.  

Семінари – 22 год.  

Самостійна робота - 100 год. 
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