




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – формування базових знань про важливі теми релігієзнавства та 

найбільш поширені релігійні традиції у результаті вивчення віроповчальних джерел, 

догматики, культових особливостей, географії поширення релігій, історії та сучасного стану 

релігійного життя.  Відтак подається виклад основних теоретичних проблем релігієзнавства 

як автономної дисципліни гуманітарного знання (теорія релігії) та історії релігії з 

акцентуванням як на особливостях становлення і розвитку релігійних традицій, так і на їх 

основних віроповчальних та культових основах.  

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні поняття з філософії, 

етики, естетики та культурології. Володіти філософським категоріальним апаратом; мати 

уявлення про основні особливості догматики і культу світових релігій, їх історичну 

еволюцію та сучасний стан. 

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 «Релігієзнавство» належить до переліку 

обов’язкових дисциплін. Навчальна дисципліна знайомить студентів з історією  і розвитком 

релігій світу, причин появлення релігійних вірувань. Дається загальне теоретичне уявлення 

про характер і специфіку концепцій теорії релігії, розглядається процес зародження 

релігійних вірувань в суспільстві, фактори і умови, що сприяли цьому, різні типи і форми 

релігій, їх взаємозв'язок і можливості, межі впливу на розвиток суспільства в минулому і на 

сучасному етапі.  

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про сучасні крос-

культурні дослідження, основну проблематику, дослідницькі підходи та методології 

вивчення різноманіття економічних культур шляхом їхньої типологізації. В результаті 

навчання студенти мають не лише продемонструвати масив теоретичних знань, але й 

використовувати їх у своїх самостійних дослідженнях економічних культур, вміючи 

надавати неупереджену експертну оцінку дослідженим явищам та феноменам економічного 

життя країн сучасного світу. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 6. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК 12. 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 4. Здатність розуміти та інтерпретувати джерела культури (писемні, речові, візуальні) з 

урахуванням різних контекстів (історичного, соціального, антропологічного, політичного, 

релігійного, екологічного тощо). 

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 релігієзнавства, 

його місце в системі гуманітарного 

знання; 

Лекції, семінари Усні доповіді, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

1

1.2 

основні релігієзнавчі поняття; основні 

концепції дослідження релігії; 
Лекція, семінари Усні доповіді, 

письмова 

контрольна 

робота 

7 

1

1.3 

сутність і значення релігії в духовно-

культурному житті як особистості, так і 

суспільства; 

Самостійна робота Конспект 

першоджерел 

8 

1

1.4 

основні віроповчальні та культові 

особливості релігійних традицій; 

історію і сучасний стан релігій в 

Україні 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді,  

дослідження 

релігійних 

традицій, 

таблиця-схема, 

письмова 

контрольна 

робота 

15 

 Вміти:    

2

2.1 

обґрунтовувати власну світоглядну 

позицію щодо значення релігії в житті 

людини і суспільства; 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

пояснення до  

конспекту 

першоджерел, 

дослідження 

релігійних 

традицій, 

таблиця-схема, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

2

2.2 

пояснювати особливості релігійних 

традицій світу, виявляти  в них спільне 
й відмінне; 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

дослідження 

релігійних 

традицій, 

таблиця-схема, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

1

2.3 

орієнтуватись у першоджерелах та 

сакральних текстах; застосовувати 

одержані знання при вирішенні 
професійних завдань; 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

дослідження 

релігійних 

традицій, 

таблиця-схема 

10 



2

2.4 

вдаватися до діалогу та співробітництва 

між невіруючими і віруючими різних 

конфесій як засобу досягнення 

консенсусу, громадянської злагоди в 

суспільстві. 

Самостійна робота Таблиця-схема 10 

 комунікація:    

3

3.1 

презентувати результати здійсненої 

самостійної роботи у вигляді 

доповідей, повідомлень, есе, 

презентацій, конспектів; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

дослідження 

релігійних 

традицій, 

таблиця-схема 

5 

2

3.2 

формулювати і аргументувати 

власну думку в ході дискусії з 

проблем релігієзнавства; вести 

полеміку стосовно даних питань на 

основі володіння категоріально-

поняттєвим апаратом курсу.  

Семінари, 

самостійна робота 

Дискусії, 

дослідження 

релігійних 

традицій 

5 

 автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу стосовно 

питань курсу;  

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

дослідження 

релігійних 

традицій, 

таблиця-схема 

5 

4

4.2 

вільно володіти методами обробки, 

аналізу та синтезу наукової 

інформації 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

дослідження 

релігійних 

традицій, 

таблиця-схема 

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

 

4
.2

 

ПРН 2. Аналізувати, коментувати, узагальнювати, 

наукові та аналітичні тексти культурологічного 

характеру. 

  + +  +  + + +   

ПРН 4. Знати та розуміти теоретичні підходи до 

визначення культури, її проявів та форм існування. 
+ + 

+ 
 + +  +  +  + 

ПРН 5. Збирати, упорядковувати та аналізувати 

інформацію щодо культурних явищ, подій та історико-

культурних процесів. 

   +  + +   + +  

ПРН 6. Виявляти, перевіряти та узагальнювати 

інформацію щодо різноманітних контекстів культурної 

практики, визначати ступінь їх актуальності із 

застосуванням релевантних джерел, інформаційних, 

  + +  +  +  + +  



комунікативних засобів та візуальних технологій. 

ПРН 8. Інтерпретувати культурні джерела (речові, 

друковані, візуальні, художні) з використанням 

спеціальної літератури та визначених методик, 

аргументовано викладати умовиводи щодо їх змісту. 

 +  + +  +   +  + 

 

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 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 –21 / 35 балів 

2. Самостійна робота (конспект текстів): РН 1.3, 2.1  – 5 / 10 балів 

3. Самостійна робота (дослідження релігійних традицій): РН 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 

4.1, 4.2 –12 / 20 балів 

4. Самостійна робота (написання таблиці-схеми): РН – 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1, 

4.2 - 10 / 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 (конспект текстів, дослідження релігійних традицій, 

написання таблиці-схеми). 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, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2  – 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 

До тем 1-9: протягом 

семестру, згідно з графіком 

навчальних занять. У разі 

відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді  

«3» х 7 = 21 «5» х 7 = 35 

Самостійна робота До тем 1-3:  Самостійна 

робота з текстами - конспект 

5 текстів (Додаток самостійної 

роботи студента) до кінця 

жовтня 

«1» х 5 = 5 «2» х 5 = 10 

До тем 6-7: Дослідження 

соціально-політичної 

традиції сучасного 

католицизму та православ’я, 

зробити порівняльний 

аналіз (на основі самостійного 

пошуку та опрацювання 

спеціальної наукової та 

навчальної літератури) 

(Додаток самостійної роботи 

студента) початок листопаду  

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

До теми 9: Написати стислий 

конспективний виклад твору 

В.Соловйова «Магомет. 

Його вчення і релігійне 

вчення»; скласти 

порівняльну таблицю-схему 

сунізму та шиїзму (Додаток 

самостійної роботи студента) 

кінець листопаду  

«10» х 1 = 10 «15» х 1 = 15 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

До тем 1-9 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 

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 (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 

3. Самостійна робота (таблиця-схема): 

 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 проведеного 

дослідження  

12-10 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  

9-6 балів - в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 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 

4. Самостійна робота  (дослідження релігійних традицій) та підсумкова 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, достовірність, незаангажованість 



здійсненного дослідження / підсумкової контрольної 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 / підсумкової 

контрольної 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: 

 

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 

Частина 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА   

1 
Тема 1.  Основні теоретичні концепти 

релігієзнавства   
3 4 3 

2 
Тема 2.  Походження релігії. Первісні форми 

релігійних вірувань   
2 3 2 

3 
Тема 3.  Ранні національні та національно-

державні релігії   
5 6 5 

4 Самостійна робота з текстами (конспекти)              7 

Частина 2. СВІТОВІ РЕЛІГІЇ 

5 Тема 4. Буддизм. 2 2 3 

6 
Тема 5.  Історія  християнства до розколу 1054 
р. 3 2 3 

7 Тема 6. Православ’я   4 4 5 

8 Тема 7. Католицизм 3 3 4 

9 

На основі самостійного пошуку та 
опрацювання спеціальної наукової та 
навчальної літератури дослідити соціально-
політичної традиції сучасного католицизму 
та православ’я, зробити порівняльний 
аналіз. 

           10 

10 Тема 8. Протестантизм 3 3 4 

11 Тема 9. Іслам   3 3 5 

12 

Написати стислий конспективний виклад твору 
В.Соловйова «Магомет. Його вчення і 
релігійне вчення»; скласти порівняльну 
таблицю-схему сунізму та шиїзму. 

  9 

13 Підсумкова  контрольна  робота 2   

 ВСЬОГО 30 30 60 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій   – 30 год. 

Семінари   – 30 год. 
Самостійна робота  - 60 год. 
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