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ВСТУП 

1.Мета дисципліни – надання знань з проблематики взаємин науки і релігії в 
культурно-історичному, онтологічному, епістемологічному, методологічному, 
ціннісному вимірах. Ознайомлення студентів з історичними типами взаємин науки і 
релігії, з проблематикою, яка розкриває їх особливості, а також з актуальними 
дискусіями навколо основних проблем. Забезпечення осмислення проблематики 
дисципліни на основі вивчення праць науковців і теологів. 
2.Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати: основи історії науки, 
релігієзнавства, філософії науки, проблематику історії філософії, онтології, 
теорії пізнання. 

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію в тому числі й наукову, 
обробляти основну літературу щодо підготовки до семінарських занять, 
характеризувати загальний культурно-історичний контекст взаємин науки і 
релігії, його вплив на зміну статусу та призначення науки і релігії в суспільстві.    

3. Володіти елементарними навичками опрацювання рекомендованої 
літератури, в тому числі й англійською мовою; комунікації в обговоренні 
проблематики дисципліни.   

3.Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Наука і релігія» належить до 
переліку дисциплін вибору ВНЗ (факультету) та викладається у 2 семестрі 1 курсу 
магістратури обсягом  3  кредити ЕСТS, зокрема: лекції – 26 год., семінарські заняття – 
12 год. Завершується дисципліна   екзаменом.   

У ХХ сторіччі дослідники значно більше уваги приділяти розгляду відносин між 
наукою та філософією або культурою в цілому, ніж питанням відношення науки і 
релігії. Історично діалог науки і релігії завжди відбувався за участю і посередництвом 
філософії й ця традиція активно продовжується, тому і дисципліна викладається саме з 
таким наголосом. Філософська рефлексія відношення цих сфер культури дає 
можливість уникнути як надмірного спрощення в розумінні протиріч між ними, так і 
перебільшення значення кожної в культурно-історичному розвитку людства. 
Доцільність такого висновку підтверджується наявністю в багатьох сучасних наукових 
інтерпретаціях передчасних висновків щодо підтвердження або спростування наукою 
тих чи тих релігійних догматів. Те саме стосується й значної кількості богословських 
праць, в яких автори спираються на авторитет науки та використовують наукові 
досягнення задля власного витлумачення. В межах дисципліни акцентована увага на 
тому, що спростування священних текстів за допомогою наукової аргументації, так 
само, як і засудження науки з позиції релігії, в сучасному контексті однаково 
неприйнятні. В межах дисципліни надається аналіз таких періодів, в які домінуюче 
положення займали релігія чи наука, і як це суттєво вплинуло на розвиток світової 
культури. Репрезентовано критичне ставлення аргументації як науки, так і 
християнства, які пояснювали таке положення наявністю особливого привілейованого 
доступу до знання, який здійснюється або за допомогою деякого досконалого 
наукового методу, або через деяке утаємничене джерело одкровення, істинність якого 
не можна піддати сумніву.  Реальна історія відносин науки і релігії дає підстави 
визнавати багатоманітність форм взаємостосунків, а основними історичними типами 
вважати конфлікт, незалежність і діалог, який розгортається на межі ХХ-ХХІ сторіччя. 
Репрезентовано осмислення не лише історичних підстав та філософсько-
методологічних засад цих процесів, але і реконструкція ціннісних орієнтацій, які 
існували в межах культурних практик кожної історичної епохи, у контексті яких 
проходило формування відносин науки і релігії з метою очищення від нашарувань і 
викривлень кон’юнктурного характеру та подолання стереотипів. Особлива увага 



приділена проблематиці стосунків віри і знання в онтологічному та епістемологічному 
вимірах,  особливостям наукового і релігійного знання, аналізу спільної (діалогової) 
тематики наукового і теологічного дискурсів. 
4.Завдання (навчальні цілі): забезпечити формування засадничих знань з 
проблематики сучасного дискурсу науки і теології, запропоновані підходи до їх 
осмислення і вирішення, впливові аргументи на користь поширених наукових і 
теологічних позицій. Сформувати навички культурно-історичної реконструкції та 
філософської рефлексії взаємин науки і релігії як типів знання, стилів мислення та 
соціальних інститутів.  

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 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін
и 

К
Код 

Результат навчання 

 Знати:    
1

1.1 
Актуальні питання, історичні 

типи і моделі взаємин науки і 

релігії в культурно-історичному 

контексті. 

Лекції, семінари Есе, усні 
доповіді, 
екзаменаційн
а робота 

10 

1
1.2 

Проблематику сучасного 

дискурсу науки і теології, 

запропоновані підходи до їх 

осмислення і вирішення. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
самостійна 
робота,  

10 

1
1.3 

Впливові концепції, в межах яких 

формується тематика досліджень 

взаємин науки і релігії та 

аргументи на користь поширених 

позицій науковців і теологів. 

Лекції, семінари  Усні доповіді, 
есе, 
екзаменаційн
а робота 

10 

1
1.4 

Вплив християнства на розбудову 
теоретичних засад сучасної науки. 

Самостійна 
робота, лекції, 
семінари 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження 

5 

1
1.5 

Систематичні знання, які 
дозволяють використовувати 
історико-філософську спадщину в 
осмисленні та розв’язанні 
проблематики дисципліни. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усна доповідь,  
презентація 
самостійного 
дослідження, 
екзаменаційн
а робота 

5 

 Вміти:    
2

2.1 
Володіти навичками 
реконструкції історичного 
минулого науки і релігії для 
аналізу їх взаємостосунків.  

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
есе, 
екзаменаційн
а робота 

10 

2
2.2 

Виявляти особливості основних 
концептуальних підходів в галузі 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
аналіз текстів 

10 



проблематики науки і релігії та 
аналізувати їх аргументативні 
можливості.   
2

2.3 
Вміння виявляти проблеми і  
формулювати власні позиції й 
аргументи у тематичному полі 
дискурсу науки і релігії. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
есе 

10 

1
2.4 

Залучати і використовувати у 
філософському дискурсі знання, 
ідеї, способи мислення з інших 
наукових і культурних царин. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження 

5 

1
2.5 

Виявляти евристичні можливості 
традиційних та новітніх 
концепцій  науковців і богословів 
і окреслювати перспективи 
можливого діалогу з 
обговорюваних проблем. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
експрес-
опитування, 
самостійне 
дослідження  

5 

 Комунікація:    
3

3.1 
Відкритість, здатність брати 
участь в інтелектуальних 
дискусіях, налаштованість на 
діалог, здатність сприймати та 
враховувати зауваги, залучення у 
власні міркування висловлених 
слушних ідей. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
есе. 

5 

3
3.2 

Презентувати результати 
здійсненої самостійної роботи у 
вигляді доповідей, повідомлень, 
презентацій, есе. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження,  

5 

 Автономність та 
відповідальність: 

   

4
4.1 

Уміння самостійно ставити 
перед собою завдання і 
працювати над ними автономно. 

Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження 

5 

4
4.2 

Готовність до співробітництва з 
колегами задля ефективного 
розв’язання поставлених завдань, 
допомога і підтримка в 
інтелектуальних зусиллях. 

Семінари, 
самостійна робота 

Дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження 

5 

6. Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття проводяться у 
вигляді лекцій, семінарів, колоквіуму. Завершується дисципліна іспитом.  
Перша частина курсу присвячена розгляду взаємин науки і релігії у світі пізнання і 
культури, починаючи з міфологічно-релігійних витоків наукового знання. А також: 
наука в століття релігії: пізнання та віровчення, теологічний контекст наукового 
пізнання, пояснення з точки зору мети. Наука Відродження як поєднання досвіду і 
магії, десакралізація природи. Витоки конфлікту науки і релігії: «справа Галілея». 
Розбудова концептуальних засад класичної науки на ґрунті ідей християнства. 



І.Ньютон як учений і богослов. Наукові та релігійні новації в реконструкціях соціальної 
історії науки. Ідеї протестантизму та експериментальне природознавство. Наука і 
соціальні цінності, дегуманізація картини світу.  
Друга частина курсу присвячена аналізу проблематики сучасного дискурсу науки і 

теології. Еволюційні виклики науки і теорія творення. Еволюційна і християнська 

парадигми походження життя. Дарвінізм чи креаціонізм: наукова теорія й еволюційна 

теологія. Парадигми науки і догми християнства, проблема культурного 

самовизначення ученого. Ознаки істинної релігійності та природа наукових законів. 

Сфери перетину релігії та природознавства. Знання, істина, віра. Наукова і релігійна 

епістемологія. Антропологічний вимір діалогу науки і релігії. Релігійне виправдання 

науки. God and Golem. Фундаментальні проблеми картини світу в діалозі науки й релігії. 

Сучасна космологія і богословські інтерпретації антропного принципу. 

7.Схема формування оцінки: 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання 1.1 – 1.5), що складає 40% від загальної оцінки та 
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.5); 
(комунікація 3.1-3.2); (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 чи знання в 
основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову 
літературу, допущені неточності; 
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 
знань, аргументації в поясненнях, не спирається на необхідну навчальну 
літературу, має у відповіді суттєві неточності. 

2. Доповнення / дискусія: 
2 бали – доповнення змістовне, конструктивно доповнює обговорення теми; 
1 бал – доповнення містить інформацію, яка не розширює дискусію. 

3. Самостійна робота та її презентація: 
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 (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 (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 екзаменаційній 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, сформовані 
протягом вивчення дисципліни навички і вміння; 
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 знань.  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 несамостійність 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 :  

(b – це кількість балів за виконаний вид роботи; n – це кількість разів для виконання 

(значення b та n залежать від конкретного розподілу годин кредитів на даний курс); ∑ 

- це сума балів за вид роботи). 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min b – 36 балів Max b – 60 балів 

b ×n ∑ b ×n ∑ 

Лекція Експрес-опитування       

Семінар Усна відповідь1 3 5 15 5 4 20 

Доповнення, участь у 

дискусіях 

1 5 5 2 5 10 

Колоквіум Моделі буття природи і 

людини в сучасному діалозі 

науки і релігії. 

5 1 5 10 1 10 

Самостійна 

індивідуальна 

робота 

 Філософське есе (з переліку 

тем семінарських занять): 

1) В.Вернадський  

2) І. Барбур  

3) Л. Гумільов 

1 4 4 2 4 8 

                                                           
 



4) А. Тойнбі 

Складання бібліографії до 

обраної теми колоквіуму і 

написання анотацій до 

обраних наукових джерел.  

8 1 8 12 1 12 

Екзамен  24 1 24 40 1 40 

1 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.  

 
Підсумкове оцінювання у формі екзамену: екзаменаційне оцінювання відбувається у 
письмовій формі. Білет складається з 2 питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів. 
Що в загальному підсумку дає 40 балів. 
 
При розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість 

балів 
екзамен Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 
Максимум 60  40  100 
 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 балів. Для 
допуску до екзамену студент має здати всі самостійні роботи  та конспекти. Екзаменаційна 
оцінка не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс.  

 
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 

 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостій- 
на робота 

Частина 1.  

1 
Тема 1.  Наука і релігія: діалог у світі 
пізнання і культури. 

2 - 1 

2 
Тема 2. Наука в століття релігії: пізнання та 
віровчення. 

2 - 2 

3 
Тема 3.  Розбудова концептуальних засад 
класичної науки на ґрунті ідей 
християнства. 

2 2 3 

4 
Тема 4. Витоки конфлікту науки і релігії: 
«справа Галілея». І.Ньютон як учений і 
богослов. 

2 - 3 

5 
Тема 5. Ідеї протестантизму та 
експериментальне природознавство. 

2 2 3 

Частина 2.  

6 
Тема 6.  Еволюційні виклики науки і теорія 

творення. 
2 2 3 

7 
Тема 7.  Парадигми науки і догми 

християнства. 
4 2 3 

8 
Тема 8.  Фундаментальні проблеми сучасної 
картини світу в діалозі науки і релігії. 4 2 3 

9 
Тема 9. Знання, істина, віра. Наукова і 
релігійна епістемологія. 2 2 3 

10 
Тема 10.  Сучасна космологія і богословські 

інтерпретації антропного принципу. 
2 - 3 

11 
Тема 11.  Релігійне виправдання науки. God 
and Golem. 2 - 3 

12 
Індивідуальна самостійна робота: 
 колоквіум   10 

13 
Індивідуальна самостійна робота:  
есе, тексти, анотації, бібліографія   40 

 ВСЬОГО 26 12 80 

Загальний обсяг  118  год., в тому числі: 
Лекцій    –  26 год. 
Семінари    – 12  год. 
Самостійна робота -  80  год. 
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