




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань щодо динаміки феномену 

релігійності доби постмодерну; навчання студентів навичкам філософського аналізу 

релігійних явищ, узагальнення та систематизації знань про виникнення, розвиток, 

різноманіття релігійності доби постмодернізму, постмодерністського підходу до проблеми 

місця релігії  у сучасному світі; формування у студентів компетентностей, які дозволять їм 

дослідити сучасні процеси, що відбуваються в релігійному житті другої половини ХХ ст. та 

на початку ХХІ ст.  

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

2.1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати ознаки, що дозволяють 

визначити сучасні процеси у релігійному житті; мати уявлення про основні особливості 

догматики і культу світових релігій, їх історичну еволюцію та сучасний стан. 

2.2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 

релігійних процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії з релігієзнавства в 

аналізі світоглядних проблем і соціально-культурних явищ та процесів; оперувати 

об’єктивними знаннями з історії релігії та історії культури. 

2.3. Володіти філософським категоріальним апаратом; навичками наукового дослідження 

та управління інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно соціально-

політичних, культур них та релігійних подій та явищ; використання іншомовних фахових 

культурологічних та релігієзнавчих інформативних джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Динаміка феномену релігійності доби 
постмодерну» знайомить студентів з сучасною ситуацією в релігійній сфері буття світу, з 

проблематикою релігієзнавчих розвідок сьогодення та з методологією, що застосовується 

сучасними дослідниками феномену релігійності. Проблема функціонування релігійного 

комплексу в умовах постмодерністського суспільства є досить актуальною як у 

теоретичному, так і практичному плані. Очевидною постає необхідність його наукового 

аналізу, осмислення в контексті кардинальних змін, які відбуваються в сучасному світі в 

релігійній сфері.  Вивчення курсу охоплює в першу чергу проблеми визначення та 

характеристики головних подій та найважливіших тенденцій у розвитку релігійного життя 

світу в останні десятиріччя ХХ ст. та на початку ХХІ ст., які, з одного боку є виявом 

загальносуспільних процесів зазначеного періоду часу, а з другого – продовжують 

характеризувати сучасні явища у цій конкретний сфері життєдіяльності людства, та 

впливають на подальшу історію суспільства в цілому. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань щодо динаміки 

феномену релігійності доби постмодерну; навчити студентів навичкам філософського 

аналізу релігійних явищ, узагальнення та систематизації знань про виникнення, розвиток, 

різноманіття релігійності доби постмодернізму; сформувати у студентів компетентності, які 

дозволять їм дослідити сучасні процеси, що відбуваються в релігійному житті другої 

половини ХХ ст. та на початку ХХІ ст. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК 9. Цінування і повага різноманітності та мультикультурності.  

ФК 1. Здатність критично осмислювати проблеми у сфері релігієзнавства і на межі галузей 

знань, аналізувати наукові здобутки та результати релігієзнавчих напрямів і шкіл.  

ФК 3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення у галузі 

релігієзнавства, розв’язувати сучасні релігієзнавчі проблеми.  

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

теоретичного матеріалу з використанням усталених і новітніх методів релігієзнавства. 

ФК 12. Здатність планувати і виконувати наукові дослідження у сфері релігієзнавства. 



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 

предмет, об’єкт, методологічні 

принципи, методи дослідження 

феномену релігійності  

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

1

1.2 

сутність культури постмодернізму, 

його характерні особливості 

 

 

  

 

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

комплексний 

аналіз, іспит 

10 

1

1.3 

вектори і стратегії трансформації 

релігії доби постмодерну у світі 

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

1

1.4 

релігійно-церковну динаміку в 

Україні 

 

  

 

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

письмова 

контрольна 

робота,іспит 

10 

 Вміти:    

2

2.1 

аналізувати сучасну релігійну 

ситуацію в світі та в Україні на тлі 

глобальних тенденцій релігійного 

життя; орієнтуватись у розмаїтті 

релігійної палітри сучасного світу 

 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

комплексний 

письмовий 

аналіз, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

2

2.2 

пояснювати та обґрунтувати власну 

світоглядну позицію щодо основних 

тенденцій сучасних релігійних 

процесів у глобалізованому  світі 

 

 

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

комплексний 

письмовий 

аналіз, іспит  

15 

1

2.3 

здійснювати пошук, систематизацію та 

інтерпретацію додаткової інформації, 

необхідної для вивчення проблематики 
курсу 
 
 

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Письмова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

1

2.4 

вживати досвід толерантного 

ставлення до інаковіруючих, 

мирного вирішення проблемних 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

комплексний 

10 



питань у стосунках між 

представниками різних релігій  

аналіз  

 комунікація:    

3

3.1 

презентувати результати здійсненої 

самостійної роботи у вигляді 

доповідей, повідомлень, есе, 

презентацій 

 

 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, іспит 

5 

2

3.2 

формулювати і аргументувати 

власну думку в ході дискусії з 

проблем історії релігій і їх сучасної 

суспільної ролі; вести полеміку 

стосовно даних питань на основі 

володіння категоріально-

поняттєвим апаратом курсу. 

Семінари Дискусії 5 

 автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу стосовно 

питань курсу 

 

 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

комплексний 

аналіз  

5 

   

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

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

ПРН 4. Оцінювати і критично аналізувати державно-

конфесійні, міжконфесійні та міжрелігійні відносини, стан 

релігійної свободи і релігійної безпеки в Україні та світі 

+ +  +  +   + + + 

ПРН 6. Ефективно взаємодіяти у професійному колективі 

та з представниками інших професійних груп різних 

рівнів, релігійними організаціями, віруючими й 

невіруючими особами 

 + + +  +  +  +  

ПРН  8. Систематизувати факти релігійного життя 

суспільства, інтерпретувати релігійні події та явища на 

основі розуміння специфіки впливу релігії на суспільні 

процеси 

 + 

 

+ 

+ 

 +  +   + + 

ПРН 9. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, 

висновки та аргументацію з питань релігієзнавства до 

фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються 

      +  + + + 

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 (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.2); 



(автономність та відповідальність 4.1), 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, 

2.1, 2.2, 2.4,  3.1, 3.2, 4.1 –18 / 30 балів 

2. Самостійна робота №1 (комплексний аналіз сучасних  функцій релігії (за 

вибором студента)): РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.4, 3.1, 4.1  – 15 / 25 балів 

Самостійна робота №2 (письмовий аналіз динаміки релігійної включеності 

населення європейських країн  (за вибором студента)): РН 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1 

–15 / 25 балів 

3. Контрольна робота: РН – 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3 - 12 / 20 балів  

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх (двох) частин 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 (аналіз сучасних  функцій релігії; письмовий 

аналіз динаміки релігійної включеності населення європейських країн), 3) контрольну 

роботу, 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, 2.1, 2.2, 2.3, – 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, 

кожне з яких оцінюється за шкалою 20 білів, 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 тем: 2, 5, 6, 8, 10, 11 

протягом семестру. У разі 

відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

«3» х 6 = 18 «5» х 6 = 30 

Самостійна робота До тем 3, 5: Комплексний  

аналіз функцій релігії в епоху 

постмодернізму 

(ритуалізаційна, профетична, 

кульпабілізаційна, функція 

космізації тощо) (Додаток 

самостійної роботи студента) 

(за вибором студента) кінець 

жовтня  

«15» х 1 = 15 «25» х 1 = 25 

 До теми 9: Письмовий аналіз 

динаміки релігійної 

включеності населення 

європейських країн  (за 

вибором студента) (Додаток 

самостійної роботи студента) 

кінець листопаду  

«15» х 1 = 15 «25» х 1 = 25 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

До тем 11-12 «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 0,6 = 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. Самостійна робота: 

25-21 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  

20-15 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  

14-0 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. Контрольна робота: 

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 

15-12 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  

11-7 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 

6-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє несамостійність у виконані завдань 

4. 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, 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: 

 

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 

Частина 1.  

1 Тема 1. Постмодернізм як явище 2  2 

2 
Тема 2. Постмодерн як фактор трансформації 
функціональності релігійного комплексу 

2 2 4 

3 

Тема 3. Вплив постмодернізму на характер 

функціонування релігійного комплексу в сучасних 
умовах 

2  4 

4  

Тема 4. Синергія секулярного / постсекулярного 

в сучасному релігійному та 

соціально-культурному житті 

2  4 

5  
Тема 5. Сучасні теорії та концепції релігійної 

динаміки 

2 2 4 

6 Тема 6. Постмодернізм та ресурси релігії 2 2 4 

7 

Індивідуальна самостійна робота:  комплексний  
аналіз функцій релігії в в епоху постмодернізму 

(ритуалізаційна, профетична, кульпабілізаційна, 

функція космізації тощо) (за вибором студента) 

  15 

Частина 2.  

8 Тема 7. Конфесійний плюралізм доби постмодерну 2  4 

9 Тема 8.  Християнство за умов постмодернізму 2 2 6 

10 
Тема 9. Міжгенераційні зміни релігійної 
ідентичності у Східній та Центральній Європі  

2  6 

11 Тема 10. Іслам і сучасний світ 2 2 4 

12 Тема 11. Релігійно-церковна динаміка в Україні  2 2 4 

13 
Тема 12. Регіональні особливості інституалізації 
релігійного простору України 

2  2 

14 
Індивідуальна самостійна робота: письмовий 
аналіз динаміки релігійної включеності населення 
європейських країн  (за вибором студента) 

  19 

15 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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