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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів з історією, сьогоденням та проблемними 
питаннями, які стосуються різноманітних форм міжконфесійних відносин в незалежній Україні.  
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати   особливості викладу основних тем дисципліни 
2. Вміти  пояснити можливі варіанти розв’язання різних питань, які стосуються сфери 
міжконфесійних відносин.   
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та критичного аналізу 

джерел; використання іншомовних фахових інформативних джерел з тематики 

міжконфесійних відносин.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 
дисципліна «Міжконфесійні відносини в системі національної безпеки незалежної України»                         
є вибірковою дисципліною для спеціальності «політологія», що викладається у першому семестрі 
ІV курсу бакалаврату. В змістовному відношенні являє собою аналіз важливих документальних 

свідчень та дослідницьких проектів, в яких розкриваються передумови, причини та особливості 

розгортання різних форм міжконфесійних відносин в незалежній Україні.  Також виявляються ті 

закономірності та тенденції, які посприяли міжцерковній конфронтації в суспільстві.  
4. Завдання (навчальні цілі):  
надати студентам цілісну систему знань про стан, динаміку та перспективи міжконфесійних 

відносин; ознайомити їх з поширеними у дослідницьких колах проектами та підходами, в яких 
пропонуються розв’язання питань міжконфесійної та міжцерковної конфронтації; окреслити 

тенденції і закономірності в історії стосунків тих конфесійних структур, які виявились суб’єктами 

міжцерковних непорозумінь; посприяти формуванню навичків критичного аналізу 

документальних джерел і матеріалів світських та церковних ЗМІ.  
 Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 7.  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 
 
ФК 3. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних 

історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах.  
5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) Форми (та/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1.  розрізнення між понятійними 
 конструкціями «міжконфесійні 
 відносини», «міжрелігійні відносини» і 
 «міжцерковні  відносини»  

  лекція, 
 самостійна робота 

Тест-контрольна 

робота, залік 
10 

1.2. основні (конструктивні та деструктивні) 
 форми міжконфесійних відносин  

 лекція, 
 самостійна робота 

 тест-контрольна 

робота, залік 
10 

1.3.   про основні  суб’єкти  міжконфесійних 
 відносин та їх установки 

 лекція,  
 самостійна робота 

 тест-контрольна 

робота, залік 
5 
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1.4.  причини, наслідки та особливості 
 еволюції міжконфесійної конфронтації 

 лекція,  
 самостійна робота 

тест-контрольна 

робота,  залік 
5 

1.5.  особливості розв’язання в дослідницькій 
 літературі основних питань, пов’язаних з 
 різними аспектами міжконфесійних 
відносин 

  лекція, семінари, 
 самостійна робота 

тест-контрольна 

робота, усне 
 опитування, 

залік 

10 

2.1.  демонструвати обізнаність з  
дослідницькими проектами і 
 спеціалізованою літературою, 
 присвяченим  тематиці міжконфесійних 
 відносин 

 семінари, самостійна 
  робота 

усні доповіді, 
тест-контрольна 

робота,  залік 

10 

2.2.  пояснювати запропоновані експертами та 
 офіційними представниками Церков різні 
 розв’язання питань міжконфесійних 
 відносин  

семінари, самостійна 
  робота 

тест-контрольна 

робота, усні 
 доповіді, залік 

10 

2.3. орієнтуватись у законах, законопроектах, 
 церковних документах, коментованій 
 літературі та різних матеріалах ЗМІ    

семінари, самостійна 
  робота 

усні доповіді, 
залік 

5 

3.1. використовувати знання іноземних мов 
 для аналізу читання новітньої 
 спеціалізованої літератури у процесі 
 підготовки до семінарських занять та 
 написання самостійних робіт 

семінари, самостійна 
  робота 

усні доповіді, 
 диспути   

5 

3.2.  подавати результати опрацьованих   
 матеріалів у вигляді доповідей, 
 повідомлень, конспектів джерел 

семінари, самостійна 
  робота 

усні доповіді, 
 диспути   

10 

3.3.  проводити на належному рівні полеміку 
 стосовно дискусійних аспектів 
 розв’язання проблем міжконфесійних 
 відносин  

 семінари, самостійна 
  робота 

 усні доповіді, 
  диспути 

10 

4.1. здійснювати самостійний пошук 
 рекомендованої до семінарів та 
 додаткової літератури з тематики 
 міжконфесійних  відносин 

 семінари, самостійна 
  робота 

усні доповіді, 
  диспути 

5 

4.2. нести відповідальність за достовірність і 
 конфесійну неупередженість 
 дослідницьких розшуків, письмових робіт 
 та апробованих на семінарах докладів.  

 семінари, самостійна 
  робота, 

усні доповіді, 
 диспути, залік 

5 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами  
           навчання  
 
                                       Результати навчання дисципліни  
 
 
 
      Програмні результати навчання  

 1.1- 
 1.4.  1.5  2.1- 

 2.3. 
 3.1- 
 3.3 

 4.1- 
 4.2.  

ПРН 7.  Розуміти історію, закономірності та етапи розвитку 

предметної сфери політології, знати її цінності та досягнення.   
   +     +    +    +   + 

 ПРН 10. Вміти описувати, пояснювати й оцінювати політичні 
 процеси та явища у різних історичних, соціальних, культурних 
 та ідеологічних контекстах. 

          +    +   + 

 
7. Схема формування оцінки 
 
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 
засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 
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(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.  
 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарі: РН 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 – 12 / 20 балів  
2. Тест-контрольні роботи: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2. – 36 / 60 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 семінарі), за три тест-
контрольні роботи і за підсумкову контрольну роботу. 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.  
 
Підсумкове оцінювання у формі заліку: 
Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів 

за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням балів за тест-контрольні роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і підсумкової  

контрольної роботи.  
Для студентів, які набрали   сумарно кількість балів за семестрову роботу більше 75 балів, 

залік виставляється автоматично без урахування підсумкової контрольної роботи.      
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 

До теми 2 протягом  семестру, 

згідно з графіком навчальних 

занять. У разі відсутності 

студента на занятті, теми 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 
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у дискусіях,   необхідно відпрацювати в 
письмовому вигляді. 

Тест-контрольні 
роботи  

Перша до теми 1. 
Друга до теми 3. 
Третя до теми 4.    

 «12» х 3 = 36 «20» х 3 = 60 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

  «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсупкова оцінка 

з дисципліни 
           60          100 

 
Критерії оцінювання:    
1. Аудиторна робота 
Усна відповідь на семінарах, участь в дискусіях: 
20-18 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано 

його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст питань, котрі обговорюються на заняттях,  
використовуючи обов’язкову та додаткову літературу. Бере активну участь у дискусіях.   
17-14 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст питань, котрі 

обговорюються на заняттях, використовуючи обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності. В дискусіях не виявляє належної активності.  
13-12 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповідях суттєві неточності. Уникає брати 

участь у дискусіях.  
2. Тест-контрольні роботи (три) дозволяють оцінити певний обсяг знань, якими володіє студент і 

те, наскільки ці знання є систематизованими. Вона укладена таким чином, що студент при умові 

відвідування лекцій і належної самостійної підготовки в семестрі в змозі відповісти мінімум на  

шість  запропонованих питань.  
20 балів – студент дав правильні відповіді на усі питання тесту.  
19 балів – студент неправильно відповів тільки на одне питання тесту.  
18 балів – студент дав неправильну відповідь на два питання тесту.  
17 балів – студент дав неправильну відповідь на три питання тесту. 
16 балів – студент дав неправильну відповідь на чотири питання тесту.  
14 балів – студент дав неправильну відповідь на п’ять питань тесту.  
13 балів – студент дав неправильну відповідь на шість питань тесту. 
12 балів – студент дав неправильну відповідь на сім питань тесту.  
 
7.3  Шкала відповідності:  
 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
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                                            ССТТРРУУККТТУУРРАА  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ..                                                                                                                                      
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН    ЛЕКЦІЙНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ. 
№ 

п/п Номер і назва  теми 
Кількість годин 

лекції семінари   самостійна 
робота 

1. 

Тема 1. Конструктивні міжконфесійні відносини як  
 важлива складова національної безпеки сучасної  
  України. 
Тест-контрольна робота. 

1  28 

2. 
Тема 2. Законодавчі  акти України, які  
регламентують  діяльність релігійних організацій в  
 суспільстві. 

 2 30 

3. 
Тема 3. Особливості формування церковних  
структур – суб’єктів міжконфесійної конфронтації. 
Тест-контрольна робота. 

1  28 

4. 
Тема 4. Міжцерковні колізії у конфесійному полі  
  України (перші два десятиріччя ХХІ ст.). 
Тест-контрольна робота. 

1  28 

5. Підсумкова контрольна робота 1   
 ВСЬОГО 4   2 114 

 
Загальний обсяг  120 год., в тому числі: 
Лекцій – 4  год. 
Семінари – 2 год. 
Самостійна робота – 114 год. 
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