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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення системи знань з історії релігії, культів та обрядів, у 
яких розглядається історія їх формування, розвитку та сучасний стан. Сформувати 
чітке розуміння специфіки архаїчних, найдавніших та сучасних релігій, розкрити 
особливості історичного розвитку релігії та її впливу на історію і культуру, ознайомити 
студентів з основними концепціями історії релігії та її останніми досягненнями. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна «Історія релігії» є складовою освітньо-професійної програми 
підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».  
 
Дана дисципліна є дисципліною вільного вибору студентів. 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні поняття з 
філософії, етики, естетики та культурології. Володіти філософським категоріальним 
апаратом. Мати уявлення про світові релігії, їх історичну еволюцію.  
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 та історії культури.  
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; ведення дискусії, критичного ставлення та прогнозування стосовно 
світоглядних, релігієзнавчих та культурних подій та явищ; використання іншомовних 
фахових культурологічних та релігієзнавчих інформативних джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Історія релігії» належить до 
переліку дисциплін вільного вибору студентів та викладається у І семестрі ІV курсу 
бакалаврату. Навчальна дисципліна знайомить студентів з історією релігії, ранніх 
культів та причин виникнення релігійних вірувань. Історією виникнення та 
трансформації національних, національно-державних та світових релігій.   

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про 
становлення і функціонування релігії в історії людства. Завдання дисципліни в тому, 
щоб розвивати світогляд, що з'єднує науковість, культурний кругозір і духовно-
гуманістичний потенціал, з'єднати теоретичні знання про феномен релігії з конкретно-
історичними аспектами вивчення вітчизняної і світової культури, зрозуміти 
національну своєрідність релігійних світоглядів і їх місце в системі світової культури 
та цивілізації. Оволодіння знанням про релігійні конфесії, їх специфіку та особливості. 
Вміти аналізувати основні тексти давніх, національних та світових релігій, вміти 
орієнтуватися в релігійній ситуації в Україні та світі.  

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 
історії релігії; 

Лекція, 

самостійна робота 

Письмова 

контрольна 

робота,  

5 

1

1.2 
особливості предмету історії релігії, 
його місце в системі гуманітарного 
знання; 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

конспект 

першоджерел 

5 

1сутність, структура, головні функції Лекція, Письмова 5 



1.3 релігії; самостійна робота контрольна 

робота 

1

1.4 
основні теорії походження релігії; Самостійна 

робота 

Конспект 

першоджерел 

10 

1

1.5 
принципи і види  класифікації релігії;  Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

дискусія 

5 

1

1.6 
ранні форми вірувань і культів: 
анімізм, тотемізм, фетишизм, магія, 
знахарство, шаманство тощо; 
загальну характеристику релігій 
Давнього світу.   

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді,  

презентація 

самостійного 

дослідження,  

10 

 Вміти:    

2

2.1 
розуміти й об‘єктивно оцінювати 
різноманітні релігії, аналізувати 
їх, знаходити  в них спільне й 
відмінне 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

дискусії 

5 

2

2.2 
обґрунтовувати власну 
світоглядну позицію щодо 
значення релігії в житті людини; 

Семінар, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

10 

2

2.3 
застосовувати одержані знання 
при вирішенні професійних 
завдань;  

Семінар, 

Самостійна робота 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

1

2.4 
аналізувати історичні факти і 
події певних релігій; 

Семінар, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження,  

5 

1

2.5 
вдаватися до діалогу та 
співробітництва між невіруючими 
і віруючими різних конфесій як 
засобу досягнення консенсусу, 
громадянської злагоди в 
суспільстві. 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

рекомендації 

10 

2

2.6 
здійснювати пошук, 
систематизацію та інтерпретацію 
додаткової інформації, необхідної 
для вивчення проблематики 
курсу. 

Самостійна робота Текст 

рекомендацій 

5 

 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, 

рекомендації 

4 

3

3.2 
презентувати результати 
здійсненої самостійної роботи у 
вигляді доповідей, повідомлень, 
есе, презентацій, конспектів; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження,  

3 

2формулювати і аргументувати Семінари Дискусії 3 



3.3 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. 
 автономність та 
відповідальність: 

   

4

4.1 
самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу 
стосовно питань курсу;  

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

2 

4

.4.2 
вільно володіти методами 
обробки, аналізу та синтезу 
наукової інформації 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

3 

   
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

                                       Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1

.1 

1

.2 

2

.1 

4

.1 

4

.2 

  +    

   +   

   +   

7. Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття проводяться у 
вигляді лекцій, семінарів, з використання інтерактивних методів навчання. 
Завершується дисципліна іспитом.  

Перша частина курсу присвячена методології (предмет, завдання, методологічні 
принци курсу), аналізу основних теорій походження релігії, вивченню ранніх форм 
релігії (анімізм, тотемізм, фетишизм, магія, знахарство, шаманство тощо),  історії релігій 
Давнього світу та національних та національно-державних релігій. 

Друга частина курсу присвячена вивченню світових релігій та новітніх релігійних вірувань 
та течій. 
8. Схема формування оцінки: 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); 

(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% 

загальної оцінки.  

 

Критерії оцінювання: 

1. Усна відповідь:  

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 

2. Доповнення / дискусія: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює 

обговорення теми,  

2 бали – доповнення змістовне  

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

3. Конспект першоджерел: 

2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями 

1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 

4. Самостійна робота, підсумкова письмова робота: 

10-9 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, достовірність, 

незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи 

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, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / 

письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

6-5 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 

4-0 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 

6. Кожне питання в підсумковій 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, достовірність, 

незаангажованість проведеного дослідження / 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 та достовірність проведеного дослідження 

/ 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 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт 

Оцінювання за формами контролю 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Усна відповідь1  Семінарські заняття.  

Протягом семестру. 

«4» х 7 = 28 «5» х 6 = 30 

Доповнення, участь 

в дискусіях 

Протягом семестру «6» х 1 = 6 «3» х 6 = 18 

Конспекти 

першоджерел2 

Протягом семестру «1» х 2 = 2 «2» х 4 = 8 

Самостійна 

індивідуальна 

робота 

Скласти порівняльну таблицю 

основних теорій походження 

релігії. Обґрунтувати власну 

світоглядну позицію щодо 

будь-якої з даних теорій. 

Початок жовтня. 

«6» х 1 = 6 «12» х 1 = 12 

 Письмовий аналіз найбільш 

важливі релігійних обрядів 

однієї зі світових релігій (за 

вибором студента). 

Початок грудня 

 

«6» х 1 = 6 «12» х 1 = 12 

Підсумкова 

контрольна робота 

 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

 у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання 

відпрацьовуються у письмовій формі. Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає 

30% від семестрової кількості балів  
2 Максимальна кількість балів за конспекти першоджерел в даній навчальній дисципліні не 

може бути більше, ніж 10% від семестрової кількості балів, тобто не більше, ніж 8 білів 

 
Підсумкове оцінювання у формі заліку: підсумкове оцінювання відбувається в письмовій 
формі.  
 
При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість балів екзамен Підсумкова оцінка 

Мінімум 48 12 60 
Максимум 80  20  100 
    
 

 

                                                           
 

 

 

 



 

 

 

Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
№  Назва теми Кількість годин 

  Лекції Семінарські 
заняття 

Самостійна 
робота 

 Частина 1. Методологія курсу «Історія релігії». 
Виникнення релігії та становлення її 
історичних типів. 

   

1 Тема 1. Введення в курс «Історія релігії». 
Методологічні принципи курсу. 

2   

2 Тема 2. Релігія як суспільно-історичний 
феномен. 

2  2 

3 Тема 3. Походження релігії та становлення її 
історичних типів. 

 2 2 

4 Тема 4. Релігійні вірування в архаїчних 
суспільствах. 

2  4 

5 Тема 5. Релігії Індії. 2  2 

6 Тема 6. Феномен язичництва в історії релігії.  3 2 

7 Тема 7. Релігійні традиції Китаю і Японії. 4  4 

8 Тема 8.  Іудаїзм. 2  4 

9 Тема 9. Основні напрямки іудаїзму: ортодоксаль-
ний, реформований, модерністський. 

 2 4 

10 Самостійна робота. Порівняльна таблиця 
основних теорій походження релігії. 

  4 

 Частина 2. Світові релігії    

10 Тема 10. Буддизм. 4   

11 Тема 11. Виникнення та еволюція християнства. 4  2 

12 Тема 12. Біблія – священна книга християнства.  3 4 

13 Тема 13. Православ'я.  2  4 

14 Тема 14. Католицизм. 2  2 

15 Тема 15. Вселенські собори. Іконоборчий рух.  3 2 

16 Тема 16. Протестантизм. 2  2 

17 Тема 17. Іслам. 2   

18 Тема 18. Новітні релігійні течії та рухи.  2 2 

19 Тема 19. Релігійна ситуація в Україні: історія і 

сучасний стан. 
2  2 

20 Тема 20. Іслам і сучасні політичні рухи.  2 2 

21 Самостійна робота. Аналіз найбільш важливого 
релігійного обряду однієї зі світових релігій. 

  6 

22 Підсумкова контрольна робота. 2   

 ВСЬОГО 34 17 56 

Загальний обсяг 107 год., в тому числі: 
Лекцій   – 34  год. 
Семінари   – 17  год. 
Самостійна робота  – 56  год. 
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