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ВСТУП
1. Мета дисципліни – сформувати цілісне уявлення студентів про релігієзнавство як
науку та навчальну дисципліну, його основні проблеми та зв’язок із іншими галузями
гуманітарного циклу.
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні релігієзнавчі поняття,
їх сутність; основні концепції дослідження релігії; сутність і значення релігії в духовнокультурному житті суспільства; загально-теоретичні основи функціонування релігійних
організацій.
2. Вміти обґрунтовувати власну світоглядну позицію щодо значення релігії в житті
людини; аналізувати діяльність релігійних організацій та їх вплив на культуру і
розвиток соціуму; застосовувати теоретичні знання при вирішенні професійних
завдань.
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно релігійних, політичних,
економічних, культурно-мистецьких подій та явищ; використання іншомовних фахових
інформативних джерел.
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Релігієзнавство» належить до
переліку дисциплін вибору ВНЗ та викладається у І семестрі ОС бакалавр. Навчальна
дисципліна знайомить студентів із основними поняттями релігієзнавства, його
методологією. Визначається предмет, завдання, теоретичні основи, методології, основні
напрямки та проблематика сучасних релігієзнавчих досліджень. З’ясовуються основні
теорії релігії та досліджується ідея бога в історичному розвитку. Розглядається ґенеза
релігієзнавства,
окреслюються основні напрями сучасної релігієзнавчої науки.
Пояснюються основні завдання релігієзнавчих дисциплін та їх значення в сучасному світі.
Послідовно розглядаються особливості релігійного життя в сучасній Україні та
окреслюються проблеми, пов’язані з функціонуванням релігійних організацій.
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про
релігієзнавство як дисципліну, основну проблематику, дослідницькі підходи та
методології вивчення різноманіття релігійних процесів світу. В результаті навчання
студенти мають не лише продемонструвати масив теоретичних знань, але й засвоїти та
використовувати ці знання у своїх самостійних дослідженнях, вміючи надавати
неупереджену експертну оцінку релігійних процесів в Україні та світі.
5. Результати навчання:
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Код

1.1

Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.
автономність та відповідальність)
К
Результат навчання
Знати:
предмет,
1
методи, теоретичні
релігієзнавчих досліджень

основи

базові
релігієзнавчі поняття, їх сутність
1
1.2

Методи викладання
навчання

Лекція,
самостійна робота
Семінар,
самостійна робота

основні
релігієзнавчі джерела
1

1.4

Самостійна
робота

1.3
основну
1
проблематику
досліджень

релігієзнавчих

Семінар,
самостійна робота

і Методи
оцінювання

Письмова
контрольна
робота
Усна
доповідь,
письмова
контрольна
робота
Конспект
першоджерел
Усна доповідь

Відсоток
у
підсумковій
оцінці
з
дисципліни
5

5

6
5

1.5

принципи
1
релігієзнавчого
аналізу
Лекція,
релігійних процесів України та світу
самостійна робота

1.6

сутність
1
і значення релігії в духовноСемінари,
культурному житті суспільства
самостійна робота

2.1

Вміти:
демонструвати
2
знання
спеціалізованої
Семінари,
літератури із релігієзнавства
самостійна робота

2.2

Письмова
контрольна
робота
Усні
доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій

5

Усні
доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
Усні
доповіді,
пояснення
до
конспекту
першоджерел
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій,
письмова
контрольна
робота
Усні
доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
Усні
доповіді,
дискусії,
текст
рекомендацій
Текст
рекомендацій

5

Семінари,
самостійна робота

Усні
доповіді,
текст
рекомендацій

3

Семінари,
самостійна робота

Усні
доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст

3

використовувати
2
інформаційні технології в
Семінар,
релігієзнавчих
дослідженнях
задля Самостійна робота
виявлення
сучасних
тенденцій
співіснування різних релігійних конфесій в
умовах глобалізації та міжкультурного
діалогу.

2.3

аналізувати
2
місце релігієзнавства в системі
Семінар,
гуманітарного знання та суспільну роль Самостійна робота
релігієзнавця

2.4

демонструвати
1
уміння презентувати власну Самостійна робота
точку зору у відкритих дискусіях з
релігієзнавчої проблематики.

2.5

2.6

3.1

3.2

виявляти
1
конфлікти на релігійному грунті,
пояснювати їхні причини та пропонувати
шляхи їхнього вирішення
демонструвати
2
уміння
здійснювати
аналітичну оцінку сучасний релігійних
процесів світу
комунікація:
використовувати
3
знання іноземних мов для
аналізу інформаційних інтернет-ресурсів,
читання новітньої релігієзнавчої літератури
в підготовці до семінарських занять та
написання самостійних робіт;
презентувати
3
результати
проведених
релігієзнавчих досліджень та здійсненої
самостійної роботи у вигляді доповідей,
повідомлень, есе, презентацій, конспектів;

Семінари,
Самостійна робота
Самостійна
робота

14

10

10

5

5

5

3.3

4.1

4.2

4.3

вести
2
полеміку стосовно релігійних
Семінари
проблем в сучасному світі на основі
володіння
категоріально-поняттєвим
апаратом релігієзнавства.
автономність
та
відповідальність:
самостійно
4
шукати
та
критично
Самостійна
опрацьовувати релігієзнавчу літературу, робота
вільно володіти методами обробки, аналізу
та синтезу наукової інформації

вміти
4
працювати
в
групах,
під
Семінари,
керівництвом,
вирішувати
завдання, самостійна робота
пов’язанні із верифікацією результатів
існуючих оприлюднених релігієзнавчих
досліджень
та
порівнювати
їх
із
результатами
власне
проведених
досліджень
нести
4
відповідальність за достовірність та
Семінари,
політико-ідеологічну
незаангажованість самостійна робота
проведених релігієзнавчих досліджень

рекомендацій
Дискусії

Усні
доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
Усні
доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
Усні
доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій

3

2

5

4

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними
результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)
Результати навчання дисципліни
1
1
2
4
Програмні результати навчання
.1
.2
.1
.1
.2
+
+
+
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 релігієзнавчих
завдання, основні напрямки та методи релігієзнавства.

досліджень (предмет,

Друга частина курсу присвячена релігієзнавчому аналізу основних засад функціонування
релігій світу та дослідженню релігійного чиннику в політичних процесах.
8. Схема формування оцінки:
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки –
результати навчання (знання1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння2.1-2.6);
(комунікація3.1-3.3); (автономність та відповідальність4.1-4.3), що складає 60%
загальної оцінки.
Критерії оцінювання:
1. Усна відповідь:

4

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:
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 балів
Max – 80 балів

Усна відповідь1
Доповнення, участь в
дискусіях
Конспекти
першоджерел2
Самостійна
індивідуальна робота3

Протягом семестру
Протягом семестру

«3» х 7 = 21
«1» х 1 = 1

«5» х 6 = 30
«3» х 2 = 6

Протягом семестру

«1» х 2 = 2

«2» х 2 = 4

Дослідження
особливостей
функціонування світових релігій з
використанням специфічних методів
релігієзнавства
(знайомство
з
методологією,
проведення
самостійного
дослідження,
узагальнення
та
інтерпретація
результатів, презентація отриманих
результатів) – перша половина
семестру
Написання тексту рекомендацій для
сприяння міжконфесійної злагоди та
протидії тероризму на релігійному
ґрунті – друга половина семестру

«12» х 1 = 12

«20» х 1 = 20

«12» х 1 = 12

«20» х 1 = 20

«12» х 1 = 12

«20» х 1 = 20

Підсумкова контрольна
робота

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 балів
3
Загальна кількість балів за самостійну індивідуальну роботу складає 50% від семестрової кількості балів,
тобто мін. – 24 бали, максимум – 40 балів

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:
Мінімум
Максимум

Семестрова кількість балів
48
80

Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано /Passed
Не зараховано / Fail

ПКР(підсумкова контрольна робота)/залік
12
20

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

Підсумкова оцінка
60
100

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Кількість годин

Назва лекції

Лекції

Семінари

Частина 1. Методологія релігієзнавчих досліджень
Тема 1. Релігія як предмет дослідження
2
Тема 2. Структура сучасних релігій
Тема 3. Функції і роль релігії в суспільстві
Тема 4. Походження та ранні форми релігії
Тема 5. Релігійні організації. Церква в її формуванні та
розвинутих релігіях
Тема 6. Релігійне життя в сучасній Україні

Самостійна
робота

2

4

2

2

4

2

2

4

4

2

4

2

2

6

2

2

4

2

8

Індивідуальна самостійна робота з презентацією
результатів: «Особливості функціонування світових
релігій крізь призму використання специфічних методів
релігієзнавства»

Частина 2. Релігієзнавчий аналіз основних засад функціонування релігій світу. Релігійний чинник в
політичних процесах.
8
9
10
11

Тема 7. Релігійна мапа світу
Тема 8. Сакральна географія
Тема 9. Пародійні релігії
Тема 10. Релігія і політика в сучасному світі
Тема

11.

Релігійний

фактор

в

2
2
2
2

2
2
2
2

4
4
4
4

етнонаціональних

12

процесах

2

2

4

13

Тема 12. Релігійний тероризм
Індивідуальна самостійна робота з презентацією
результатів: розробка рекомендацій для сприяння
міжконфесійної злагоди та протидії тероризму на
релігійному ґрунті
Підсумкова контрольна робота

2

2

4

2

6

ВСЬОГО

28

28

64

14
15

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій – 28 год.
Семінари – 28 год.
Самостійна робота – 64 год.

2

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
Основна: (Базова)
1. Академічне релігієзнавство України. Історія і сьогодення. Колективна монографія.
– К., 2006. – 245 с.
2. Классики мирового религиоведения. – М., 1996.
3. Лубський В.І., Лубська М.В. Історія релігій. – К., 2007.
4. Религиоведение. Хрестоматия. (под ред. М.Яблокова). – М., 2000.
5. Релігієзнавчий словник / За ред. А. Колодного І Б. Лобовика. – К.: Четверта хвиля,
1996. – 392 с.
6. Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: підручник /Є. А. Харьковщенко. – К., 2007. –
379 с.
7. Церковне (канонічне) право: Підручник. / В.І. Лубський, Є.А. Харьковщенко, М.В.
Лубська, Т.Г. Горбаченко. – К: «Центр учбової літератури», 2015. – 640 с.
Додаткова:
1. Аверинцев С. София-Логос. Словарь. – К., 2006.
2. ГероиЭллады. МифыДревнейГреции. – Екатеринбург, 1992.
3. Дисциплінарне релігієзнавство. Навчальний посібник (за ред. А.Колодного). – К.,
2010.
4. Дюркгейм Е. Первісні форми релігійного життя. – К., 2002.
5. Єленський В. Релігія і українське суспільство. // Людина і світ. – 1996. – № 1-2.
6. Закович М.М. Релігієзнавство. - К., 2002.
7. Костюк О. В. Релігійнийміф: становлення та трансформація / О. В. Костюк. – К.:
Міленіум, 2010. – 150 с.
8. КрасниковА.Н. Методология классического религиоведения. – Благовещенск, 2004.
9. Леви – Брюль Л. Мистический опыт и символы первобытных людей // Мистика.
Религия. Наука. – М., 1998.
10. Лосев А. Знак. Символ. Миф. – М., 1982.
11. Лэнг Э. Становление религии // Мистика. Религия. Наука. – М., 1998.
12. Мистика. Религия. Наука. – М., 1998.
13. Мюллер М. Введение в науку о религии. – М., 2002.
14. Предко О.І. Психологія релігії: історія, теорія, релігієзнавчі виміри. – К., 2005.
15. Религиоведение. Энциклопедический словарь. – М., 2006.
16. Религиозные традиции мира: В 2 т. – М., 1996.
17. РелігієзнавствоУкраїни. В 2-х книгах. Книга друга: Релігієзнавча наука
роківнезалежності. Колективнамонографія. За наук. ред. Валерія Климова та
Анатолія Колодного. – Київ, 2010. – 258 с.
18. Релігієзнавство України. В 2-х книгах. Книга перша: Релігієзнавча думка України
другого тисячоліття. Колективнамонографія. За наук.ред. Валерія Климова та
Анатолія Колодного. – Київ, 2013. – 439 с.
19. Тайлор Э. Первобытная культура. – М., 1989.
20. Форти С. Символы. Энциклопедия. – М., 2005.

