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ВСТУП
1. Мета дисципліни – забезпечити оволодіння знаннями з сучасної релігійної
філософії, основних її форм, тенденцій та перспектив розвитку, осягнення її
сутності та з’ясування її місця та ролі у системі світової духовної культури.
Даний курс дає можливість набути необхідні знання сучасного розвитку
релігійної філософії та вміти застосовувати ці знання в практичній та науковій
діяльності.
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та
характеристики світової та вітчизняної релігієзнавчої думки; основні концепції
релігії та методи релігієзнавчих досліджень, у т.ч. методи історії релігії, філософії
релігії, соціології релігії психології релігії, феноменології релігії; основні
релігієзнавчі поняття та категорії; сучасні тенденції розвитку релігієзнавства.
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ релігії,
релігійних процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії
релігієзнавства в аналізі соціально-культурних явищ та процесів; виявляти
сучасні тенденції співіснування різних релігій в умовах глобалізації та
міжконфесійного діалогу, прогнозувати перспективи їх розвитку з урахуванням
особливостей перебігу релігійних процесів в умовах глобалізації;
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та
опрацювання інформаційних джерел; критичного ставлення та прогнозування
стосовно ролі релігійного чинника в політичних, економічних, культурномистецьких подіях та явищах; використання іншомовних фахових релігієзнавчих
інформативних джерел.
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Релігійна філософія XIX ст.
та сучасна релігійна філософія» належить до переліку дисциплін вибору ВНЗ та
викладається у І семестрі магістратури. Навчальна дисципліна знайомить
студентів із основними напрямами сучасної релігійної філософії, які є складовою
духовної культури. Визначається предмет, завдання, теоретичні основи,
методології, основні напрямки та проблематика сучасної релігійної філософії.
З’ясовуються її теоретичні джерела та досліджуються модернізаційні тенденції,
акцентується увага на антропологічні проблеми, їх кореляцію з сучасною
філософською антропологією. Розглядаються принципи релігійної філософії,
окреслюються основні напрями сучасної релігійної філософії. Пояснюється
варіативність сучасних напрямів релігійної філософії, яка є результатом впливів
взаємопов’язаних чинників (світоглядних, культурних, політичних, економічних)
на міжконфесійні відносини у межах національних та світових релігій.
Послідовно розглядаються особливості різних напрямів сучасної релігійної
філософії (буддійська філософія, християнська філософія – православна,
католицька, протестантська, мусульманська філософія) та їх місце і роль у
сучасних соціокультурних процесах.
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про
сучасні форми та напрями сучасної релігійної філософії, основну проблематику,
дослідницькі підходи та методології вивчення різноманіття релігійної філософії
шляхом її типологізації. В результаті навчання студенти мають не лише

продемонструвати масив теоретичних знань, але й засвоїти та використовувати ці
знання у своїх самостійних дослідженнях різних напрямів релігійної філософії,
вміючи надавати неупереджену експертну оцінку дослідженим явищам та
феноменам релігійного життя країн сучасного світу.
5. Результати навчання:
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Результат навчання
Відсоток
(1. знати; 2. вміти; 3.
у
Методи
комунікація 4. автономність та
Методи
підсумков
викладання
і
відповідальність)
оцінювання ій оцінці з
навчання
дисциплін
К
Результат навчання
и
Код
Знати:
предмет,
1
методи, принципи
Лекція,
Письмова
5
1.1 релігійної філософії, її роль у самостійна
контрольна
системі
релігієзнавчих робота
робота
дисциплін
основні
1
підходи до визначення
Семінар,
Усна
5
1.2 предметного поля релігійної самостійна
доповідь
філософії,
сутність робота
дискусійного характеру даного
питання, критичне осмислення
та
обґрунтування
власної
точки зору
основні
1
форми та напрями
Лекція,
Письмова
5
1.3 релігійної
філософії,
їх самостійна
контрольна
методологічне підґрунтя та їх робота
робота
онтологічні, гносеологічні та
антропологічні можливості
поняттєвокатегоріальний
1
Самостійна Конспект
6
1.4 апарат релігійної філософії, робота
першоджере
його моральнісно-духовні та
л
модернізаційні впливи
новітні
1
тенденції сучасної
Семінар,
Усна
5
1.5 релігійної філософії, їх зв’язок самостійна
доповідь,
із науковими досягненнями
робота
письмова
контрольна
робота
Особливості
1
основних
Семінари, Усні
14
1.6 напрямів сучасної релігійної самостійна
доповіді,
філософії
(буддійської робота
презентація
філософії,
християнської
самостійного
філософії
–
православ’я,
дослідження,
католицизм,
протестантизм,
текст

мусульманської філософії).

рекомендаці
й

Вміти:
обґрунтовувати
2
власну
Семінари,
2.1 світоглядну позицію щодо тих самостійна
чи інших концепцій релігійної робота
філософії

розуміти
2
й
об‘єктивно
Семінар,
2.2 оцінювати різноманітні форми Самостійна
релігійної
філософії, робота
аналізувати їх, знаходити в
них спільне й відмінне

застосовувати
2
одержані знання
Семінар,
2.3 при вирішенні професійних Самостійна
завдань, при дослідженні тих робота
чи
інших
релігієзнавчих
досліджень,
уникаючи
ідеологічної заангажованості
здійснювати
1
експертну оцінку
Семінар,
2.4 різних концепцій релігійної Самостійна
філософії,
аналізувати, робота
інтерпретувати
релігійні
тексти та проводити наукові
дослідження,
дотримуючись
принципів академічної етики
та
розуміння
особистої
відповідальності
за
цілі,
засоби, результати наукової
роботи
в1изначати
місце
сучасної
Семінари,

Усні
доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендаці
й
Усні
доповіді,
пояснення
до
конспекту
першоджере
л
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендаці
й
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендаці
й, письмова
контрольна
робота
Усні
доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендаці
й

5

Усні

5

10

10

5

2.5 релігійної
філософії
у Самостійна
контексті
світової робота
релігієзнавчої науки

2.6

3.1

3.2

3.3

доповіді,
дискусії,
текст
рекомендаці
й
готувати
2
рекомендації
та
Самостійна Текст
матеріали для державних, робота
рекомендаці
правових інституцій щодо
й
релігійно-філософських
проблем у сучасному соціумі
комунікація:
використовувати
3
знання
Семінари, Усні
іноземних мов для аналізу самостійна
доповіді,
інформаційних
інтернет- робота
текст
ресурсів, читання новітньої
рекомендаці
релігійно-філософської
й
літератури в підготовці до
семінарських
занять
та
написання самостійних робіт
презентувати
3
результати
Семінари, Усні
проведених
релігієзнавчих самостійна
доповіді,
досліджень
та
здійсненої робота
дискусії,
самостійної роботи у вигляді
презентація
доповідей, повідомлень, есе,
самостійного
презентацій, конспектів
дослідження,
текст
рекомендаці
й
знаходити
2
оптимальну
і
Семінари
Дискусії
відповідальну
стратегію
відносин з віруючими, а також
жертвами
деструктивних
впливів; уміння прогнозувати
поведінку людини за її
релігійними
уподобаннями,
моделювати
толерантний
діалог (між представниками
різних
світоглядних
орієнтацій, невіруючими і
віруючими різних конфесій) як
засіб досягнення консенсусу,
громадянської
злагоди
в
суспільстві;
володіння
навичками публічної промови,
прийомами ведення дискусії та

5

3

3

3

полеміки
автономність
та
відповідальність:
володіння
4
навичками роботи з
4.1 інформацією, знання способів
її отримання з різних джерел
для вирішення професійних і
соціальних завдань; володіння
сучасними
освітніми
та
інформаційними технологіями,
вміння створювати бази даних
і
використовувати
інформаційні ресурси для
вирішення
професійних
завдань, здобуття нових знань;
володіння
знаннями
та
навичками ведення здорового
способу життя, збереження і
зміцнення здоров'я
вирішувати
4
самостійно
4.2 комплексні
завдання,
пов’язанні із верифікацією
результатів досліджень,
у
царині
управлінськоорганізаційної
роботи,
в
установах освіти , науки,
культури, управління, ЗМІ,
релігійних, громадських та
інших організаціях
нести
4
відповідальність
за
4.3 достовірність та релігійнофілософську
незаангажованість проведених
досліджень
і
пояснень
особливостей різних форм та
напрямів сучасної релігійної
філософії

Самостійна Усні
робота
доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендаці
й

2

Семінари,
самостійна
робота

Усні
доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендаці
й

5

Семінари,
самостійна
робота

Усні
доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендаці
й

4

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними
результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)
Результати
навчання
1
1
2
4
4
дисципліни
.1 .2 .1 .1 .2
Програмні результати навчання

+
+
+
7.Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття
проводяться у вигляді лекцій, семінарів, з використання інтерактивних методів
навчання. Завершується дисципліна заліком.
Перша частина курсу присвячена методології сучасної релігійної філософії
(предмет, завдання, основні форми, напрямки, принципи релігійної філософії та
основні її риси та тенденції в XIXст. та на рубежі XX-XXIст.
Друга частина курсу присвячена аналізу особливостей різних напрямів сучасної
релігійної філософії.
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 4.1-4.3), 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
6-14 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
4-10 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
2-8 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
0-4 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
5. Підсумкова письмова 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,
достовірність,
незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи
15-10 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
9-6 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 відповідь
упродовж семестру
«3» х 7 = 21
«5» х 6 = 30
Доповнення,
упродовж семестру
«1» х 1 = 1
«4» х 2 = 8
участь
в
дискусіях
Конспекти
Тема
«Православна «1» х 2 = 2
«2» х 3 = 6
першоджерел
філософія», «Католицька
філософія» (2ч.курсу)
Самостійна
Дослідження
зміни «!0» х 1 = 10
«16» х 1 = 16
індивідуальна
парадигм у вітчизняній
робота
релігійній філософії
Написання
тексту «14» х 1 = 14
«20» х 1 = 20
рекомендацій проведення
з релігійно-філософської
тематики круглого столу,
симпозіуму,
науковопрактичної конференції
Підсумкова
«12» х 1 = 12
«20» х 1 = 20
контрольна
робота
Підсумкове оцінювання у формі заліку: підсумкова кількість балів з дисципліни
(максимум 100 балів), яка визначається як сума (проста або зважена) балів за
систематичну роботу впродовж семестру. Залік виставляється за результатами роботи
студента впродовж усього семестру. Таким чином, підсумкова оцінка складається із
суми семестрової кількості балів та підсумкової контрольної роботи
При простому розрахунку отримуємо:
ПКР (підсумкова
Семестрова
контрольна робота) / залік
кількість балів
Мінімум
48
12
Максимум
80
20
Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно

90-100
75-89
60-74
0-59

Підсумкова
оцінка
60
100

Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

60-100
0-59

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Кількість годин
№
Назва лекції
Самостій
п/п
Лекції Семінари на робота
Частина 1. Методологія релігійної філософії
Тема 1. Предмет та завдання
1 курсу «Релігійна філософія XIX ст. та
2
2
сучасна релігійна філософія»
Тема 2. Основні форми та напрямки
2
2
6
релігійної філософії
Тема 3. Зв’язок релігійної філософії з
3
2
2
філософією, теологією, релігієзнавством
Дослідження
зміни
парадигм
у
4. вітчизняній релігійній філософії
14
Частина 2. Основні напрямки релігійної філософії
5 Тема 5. Буддійська філософія
2
10
6 Тема 6. Православна філософія
6
2
6
7 Тема 7. Католицька філософія
4
2
14
Тема
8.
Протестантська
філософія
8
4
2
8
9 Тема 9.Мусульманська філософія
4
2
8
Індивідуальна самостійна робота:
Написання
тексту
рекомендацій
10 проведення з релігійно-філософської
14
тематики круглого столу, симпозіуму,
науково-практичної конференції
11 Підсумкова контрольна робота
2
ВСЬОГО
28
12
80
Загальний обсяг
–110 год., в тому числі:
Лекцій
– 28 год.
Семінари
– 12 год.
Самостійна робота
– 80 год.
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