




 

ВСТУП 

     1. Мета дисципліни –– формувати уявлення про феномен релігії і вільнодумства як 

культурно-історичних явищ та важливий чинник смисложиттєвих орієнтацій особи, її 

поведінкових нормативів. Виявити їх роль в житті людини, в системі зв’язків з наукою, 

культурою, суспільними інституціями. Опанування студентами методів професіонального 

дослідження, формування розуміння сутності релігійних течій та проблем сучасного 

релігійного життя. 

     2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни.  

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають  відповідати загальним вимогам до 

знань та вмінь, що висуваються при навчанні у вищих навчальних закладах.  

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо релігійних феноменів,   

обґрунтовувати власну світоглядну позицію щодо значення релігії в житті людини, 

використовувати інформаційні та комунікаційні технології.  

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією, критичного ставлення та прогнозування стосовно релігійних подій та 

явищ; використання іншомовних фахових інформативних джерел. 

     3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Виникнення і розвиток вільнодумства 

в Україні» зорієнтована на вивчення предмету, історії та структури вільнодумства в Україні. 

Зараз у Європі відбувається глибока гуманістична революція, пов'язана із секуляризацією  

суспільства, з домінуванням наукового світогляду, який стає основою глобальної етики 

світової спільноти. І тому теза про незаперечну роль релігії у формуванні духовності та 

моралі доповнюється ідеалами світського гуманізму і вільнодумства, які в постійному і 

толерантному діалозі повинні йти у майбутнє. Безперечно, набутий досвід слід 

використовувати для виходу з непростої релігійної ситуації в Україні, досягнення 

міжконфесійної злагоди, цивілізованих відносин між віруючими і вільномислячими людьми. 

У вивченні курсу треба пам'ятати, що критичне ставлення до релігії є давня течія в культурі, 

котра керувалася ідеалами вільнодумства, боротьби проти догматизму, невігластва й 

церковного деспотизму. Саме тому вона має право на власних прихильників. передбачає 

з’ясування з точки зору релігієзнавчої науки питань історії та сучасного стану релігії в 

Україні,  

     4. Завдання (навчальні цілі) – ознайомити студентів з історією виникнення та 

поширення вільнодумства в Україні, радикальними формами вільнодумства, основними 

категоріями і поняттями релігієзнавства, історією становлення релігієзнавчого знання. 

Навчити студентів орієнтуватися у сучасних підходах до вивчення вільнодуства, надати  

цілісну систему знань  про сутність і значення його в духовно-культурному житті 



суспільства, загально-теоретичні основи функціонування релігійних організацій,  

конституційні гарантії та правове регулювання діяльності релігійних організацій в Україні. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

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

ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

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

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

ФК 5. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі 

релігієзнавчого знання. 

ФК 6. Здатність здійснювати предметний компаративний аналіз феноменів, що 

репрезентують унікальність і різноманітність релігійних традицій світу. 

 

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 

особливості предмету, його місце в 

системі соціально- гуманітарних 

дисциплін; 

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

1

1.2 

базові релігієзнавчі поняття, їх 

сутність; 

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії 

5 

1

1.3 

основні концепції дослідження 

вільнодумства; основні релігієзнавчі 

джерела 

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії 

10 

1

1.4 

сутність і значення релігії в 

духовно-культурному житті 

суспільства; 

Лекції 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

1

1.5 

 

 

 

 

загально-теоретичні основи 

функціонування релігійних 

організацій; 

Лекції 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді,  

порівняльний 

аналіз 

10 

 Вміти:    

2

2.1 

обґрунтовувати власну світоглядну 

позицію щодо значення релігії в 

житті людини; застосовувати 

теоретичні знання при вирішенні 

професійних завдань; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

порівняльний 

аналіз 

10 

2

2.2 

аналізувати діяльність релігійних 

організацій та їх вплив на культуру і 

розвиток соціуму; 

Лекції, 

семінари, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

есе, письмова 

контрольна 

робота 

5 



1

2.3 

вдаватися до діалогу з віруючими 

різних конфесій як засобу 

досягнення консенсусу, 

громадянської злагоди в суспільстві. 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, есе 

15 

 комунікація:    

3

3.1 

використовувати знання іноземних 

мов для аналізу інформаційних 

інтернет-ресурсів, читання новітньої 

релігієзнавчої літератури в 

підготовці до семінарських занять 

та написання самостійних робіт; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

письмова 

контрольна 

робота 

5 

3

3.2 

презентувати результати здійсненої 

самостійної роботи у вигляді 

доповідей, повідомлень, есе, 

презентацій, конспектів; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, есе, 

порівняльний 

аналіз 

5 

2

3.3 

формулювати і аргументувати 

власну думку в ході дискусії з 

проблем релігії та 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; 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

порівняльний 

аналіз 

5 

4

4.2 

вільно володіти методами обробки, 

аналізу та синтезу наукової 

інформації 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, есе 

5 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 

                                          Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 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

 

ПРН 1. Оцінювати власну навчальну та науково-

професійну діяльність, канструювати і втілювати 

ефективну стратегію саморозвитку і професійного 

самовдосконалення. 

+ +  
+

+ 
 

+

+ 

+

+ 
  

+

+ 

+

+ 
 

+

+ 

ПРН 6. Ефективно взаємодіяти у професійному колективі 

та з представниками інших професійних груп різних 

рівнів, релігійними організаціями. 

  
+

+ 
 +   

+

+ 
 

+

+ 
   

ПРН 7. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні 

напрями та школи класичного і сучасного релігієзнавства.  
  +   

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
  +  

ПРН 8. Систематизувати факти релігійного життя 

суспільства, інтерпретувати релігійні події та явища на 

основі розуміння специфіки впливу релігії на суспільні 

+    
+

+ 
  

+

+ 
 

+

+ 
   



процеси. 

 

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 – 1.5), 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 - 1.5, 

2.1-2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 30 / 50 балів 

2. Самостійна робота №1 (Порівняльний аналіз: Українське вільнодумство: 

Середньовічне та вільнодумство епохи Відродження та Нового часу. 

Українське вільнодумство.): РН 1.5, 2.1, 3.2, 4.1  – 9 / 15 балів 

3. Самостійна робота №2 (Есе на тему: «Секулярні процеси як фактор зміни 

релігійності»): РН 2.2, 2.3, 3.2, 4.2 – 9 / 15 балів 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах) та за самостійні роботи (порівняльний аналіз, есе). Всі види робіт за семестр 

мають у підсумку: 

 в максимальному вимірі   80 балів 

 в мінімальному вимірі  48 балів 

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

письмовій формі. 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі -   РН 1.1, 1.4, 2.2, 3.1 –  12 / 20 балів 

  

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума 

балів за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної 

роботи. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не 

передбачає додаткових заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 

60 балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в 

письмовій формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить 

семінарські заняття.      

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

складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та 

підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

  

 

 
При простому розрахунку отримуємо: 

  
Семестрова кількість 

балів  

Підсумкова контрольна 

робота  

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 

  

7.2 Організація оцінювання: 



Семестрова робота 
Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

Протягом семестру, згідно з 

графіком навчальних занять. 

У разі відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

«6» х 5 = 30 

  

«10» х 5 = 50 

  

Самостійна робота 

Індивідуальна самостійна 

робота:  Порівняльний аналіз: 

Українське вільнодумство: 

Середньовічне та 

вільнодумство епохи 

Відродження та Нового часу. 

Українське вільнодумство. 

«9» х 1 = 9 

  

«15» х 1 = 15 

  

До тем 9:  

Індивідуальна самостійна 

робота: Есе на тему: «Секулярні 

процеси як фактор зміни 

релігійності» 

«9» х 1 = 9 

  

«15» х 1 = 15 

  

      

Підсумкова 

контрольна 

робота 

До теми 1-11 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

  60 100 

  

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь:  

10-8 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 

7-5 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 

4-3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 

2-0 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 

1. Самостійна робота (поріняльний аналіз, есе): 

15-13 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  

12-9 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  

8-0 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 

презентує, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених 

завдань. Робота містить суттєві помилки. Демонструє не самостійність у виконані 

завдань. 

2. Підсумкова контрольна робота:  

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 підсумкової 

контрольної роботи 

15-11 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 написання підсумкової контрольної роботи.  

Допускаються несуттєві неточності  

10-6 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 

презентує, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених 

завдань. Робота містить суттєві помилки. Демонструє не самостійність у виконані 

завдань. 

5-0 балів - Робота містить суттєві помилки. Демонструє не самостійність у виконані 

завдань. 

  

7.3 Шкала відповідності: 
 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / 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. Предмет, структура і завдання курсу 2  5 

2 
Тема 2. Вільнодумство києворуської 

духовності періоду Київської Русі 
2 2 7 

3 
Тема 3.  Вільнодумство київських книжників 

ХV ст. 
2 2 7 

4 
Тема 4. Вільнодумні ідеї  українських 

полемістів ХV – XVII ст. 
2 2 9 

5 
Тема 5. Натурфілософія в Києво-Могилянській 
академії. Ф. Прокопович 

2  8 

6 
Тема 6. Григорій Сковорода вільний 
мисленник в українській філософії 

2 2 8 

7 

Тема 7. Ідеї вільнодумства у творах 
Т.Шевченка, М.Драгоманова, І.Франка, 
Л.Українки.  
Самостійна робота 1. Порівняльний аналіз: 
Українське вільнодумство: Середньовічне та 
вільнодумство епохи Відродження та Нового 
часу. Українське вільнодумство. 

4 2 9 

8 
Тема 8.  Науковий атеїзм  як радикальна форма 
вільнодумства 

2 2 7 

9 

Тема 9. Декларація "Про ліквідацію форм 
непримиренності і дискримінації на підставі 
релігії або переконань" Генеральної Асамблеї 
ООН. 
Самостійна робота 2. Есе на тему:  
«Секулярні процеси як фактор зміни 
релігійності».  

2  7 

10 
Тема 10.  Закон України "Про свободу совісті 
та релігійні організації" 

2  7 

11 
Тема 11. Україна і сучасні організації 
вільнодумців 

2  8 

12 Контрольна  робота 2   

 ВСЬОГО 26 12 82 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій  – 26 год. 

Семінарських занять – 12 год. 

Самостійна робота –  82 год. 
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