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ВСТУП
Мета дисципліни полягає у комплексному висвітленні питань тлумачення
війни і миру в різних конфесійних традиціях світу. Це передбачає уточнення
поняття онтологічного статусу війни та миру в релігіях, виокремлення їх
доктринальних, релігійно-правових, соціальних характеристик. Засвоєння
студентами основних тематичних напрямків курсу «Релігійні концепції війни і
миру» стануть основою для здійснення самостійного аналізу питань, пов’язані з
особливостями інтерпретації ролі релігійних чинників у процесі визначення
причини виникнення та способи усунення збройних конфліктів на релігійному
ґрунті.
Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основний зміст
релігійних доктрин національних та світових релігій, етапи становлення та
характеристики історичних форм релігійних традицій світу; основні
релігієзнавчі теорії та методи досліджень, у т.ч. методи конфесіології
релігії, історії релігії, соціології; основні релігієзнавчі поняття та категорії.
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ
релігійної культури, релігійних процесів; виявляти тенденції у формуванні
та трансформаціях релігійних поглядів; аналізувати культурно-історичні
особливості формування релігійних традицій світу.
3. Володіти елементарними навичками критично осмислювати основні
поняття, теорії та методи релігієзнавства, релігієзнавчих та теологічних
праць; виявляти потенційні зв’язки предметних знань релігієзнавства і їх
застосування при аналізі актуальних суспільних проблем; використання
іншомовних фахових релігієзнавчі інформативних джерел.
Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна «Релігійні концепції війни і
миру» відноситься до дисциплін вільного вибору студентів для спеціальності
«релігієзнавство», що читається у 1 семестрі магістратури.
Навчальна дисципліна знайомить студентів з особливостями культурноісторичних, релігійних та правових факторів, що впливають на формування
соціально-політичної сучасності. З’ясовується зміст процесу політичної
легітимації та насильства у сучасному філософському дискурсі, проблема
визначення і осмислення причин соціальних конфліктів та проявів екстремізму
та радикалізму в суспільстві. Розглядається процес поширення у науковому
обігу поняття легітимації та його ключові характеристики (віднесеність до
влади, врахування контексту суспільної дійсності, «ефект суб’єктивного
визнання», патерн війни і миру). Розглядається зміст релігійних традиції
тлумачення ідей війни і миру, які своїм змістом відбивають як еволюцію
культурних традицій світу у цьому питанні, так і визначають особливості
сприйняття внутрішніх та зовнішніх політичних процесів, в яких здійснюється
реалізація стратегій панування властива різним суспільно-економічним
формаціями.
Завдання (навчальні цілі) розкрити зміст понять війни та миру в
сучасних релігіях світу; розглянути особливостей релігійного тлумачення

поняття війни та миру в духовному житті людини та соціальних практиках;
розглянути особливості інтерпретації понять війни та миру в національних
релігіях; розкрити причин та особливості еволюції уявлень про війну та мир в
релігійних традиціях світу; проаналізувати конкретно-історичних форм
інтерпретації ідей війни та миру в релігіях, виявити особливості інтерпретацій
цих ідей в авраамістичних релігіях; сформувати у студентів цілісне уявлення
про концепції війни та миру в світових релігіях.
Результати навчання: В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.
Методи
Методи
автономність та відповідальність)
викладання і навчання
оцінювання
К
Результат навчання
Код
Знати:
особливості
1
теоретичного
аналізу Лекція,
самостійна Письмова
1.1
релігійних концепцій війни і миру;
робота
контрольна
робота
основні
1
теологічні підходи до визначення Лекція,
семінар, Усна
доповідь,
1.2
понять війни та миру в релігіях;
самостійна робота
письмова
контрольна
робота
особливості
1
інтерпретації концептів війна Лекція,
самостійна Усна
доповідь,
1.3
та мир в авраамістичних релігіях;
робота
письмова
контрольна
робота
соціальні
1
причини
та
наслідки Лекція,
семінар, Усна доповідь
1.4
трансформації уявлень про війну та миру в самостійна робота
релігійних традиціях світу;
сутнісну
1
характеристику
конфесійних Лекція,
самостійна Презентація
1.5
підходів у тлумаченні війни і миру як робота
самостійного
суспільно-політичних феноменів;
дослідження,
письмова
контрольна
робота
Співвідношення
1
війни та миру в релігійних Лекція,
семінари, Усні
доповіді,
1.6
антропологічних ідеях.
самостійна робота
презентація
самостійного
дослідження
Вміти:
визначати
2
критерії
ідентифікації Семінари,
самостійна Усні
доповіді,
2.1
релігійного осмислення питань війни і робота
презентація
миру;
самостійного
дослідження
визначати
2
особливості
релігійного Семінар,
Самостійна Усні
доповіді,
2.2
тлумачення питань війни та миру;
робота
презентація
самостійного
дослідження
аналізувати
2
особливості теології миру в Семінар,
Самостійна презентація
2.3
християнській футурології;
робота
самостійного
дослідження,
письмова
контрольна
робота
1
Семінар,
Самостійна
Усні
доповіді,
аналізувати
причини
та
умови
2.4
робота
дискусії,
радикалізації релігійних вчень;
презентація
самостійного
дослідження
Самостійна Усні
доповіді,
в1изначати місце релігійних ідей війни та Семінари,

Відсо
ток
у
підсумковій
оцінці
з
дисципліни
5

5

5

5

15

5

5

10

10

5

5

2.5

2.6

3.1
3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

миру у структурній системі конкретного робота
релігійного віровчення;

дискусії,
контрольна
робота
Самостійна Усні
доповіді,
презентація
самостійного
дослідження

5

Семінари,
робота

самостійна Усні доповіді

3

Семінари,
робота

самостійна Усні
доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

3

2
аналізувати
вплив релігійних концепцій Семінар,
війни та миру на пацифістські рухи робота
сучасності.
комунікація:
3
демонструвати
здатність
до
вільної
комунікації мовою навчання;
3
використовувати знання іноземних мов для
аналізу інформаційних інтернет-ресурсів,
читання новітньої релігієзнавчої літератури
в підготовці до семінарських занять та
написання самостійних робіт;
2
презентувати
результати
здійсненої
самостійної роботи у вигляді доповідей,
повідомлень, есе, презентацій;
автономність та відповідальність:
самостійно
4
шукати
та
критично
опрацьовувати літературу із релігієзнавчих
досліджень проблем війни та миру в
релігіях,
вільно
володіти
методами
обробки, аналізу та синтезу наукової
інформації;
вирішувати
4
самостійно
комплексні
завдання, пов’язанні із ідентифікацією та
аналізом наукових досліджень релігійних
феноменів
на
основі
принципів
академічного релігієзнавства;
4
нести
відповідальність за достовірність та
конфесійну незаангажованість проведених
досліджень і пояснень особливостей
релігійних інтерпретацій війни і миру.

Самостійна
семінари

робота, Дискусії

Самостійна робота

Семінари,
робота

Семінари,
робота

3

Усні
доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

2

самостійна Усні
доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження
самостійна Усні
доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

5

4

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

7. Структура курсу включає два модулі. Заняття проводяться у
вигляді лекцій, семінарів. Завершується дисципліна заліком.
Перший змістовний модуль включає розгляд філософсько-світоглядного
зміст релігійних концепцій війни і миру історії виникнення релігійного
фундаменталізму; трансформації змісту релігійних вчень в плані тлумачення
війни і миру в національних релігіях.
Другий змістовний модуль містить загальну характеристику концепцій
війни і миру у світових релігія.
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.
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
Усна відповідь1
Доповнення
Самостійна
індивідуальна
робота 2

Семестрова кількість балів
Min – 48 бали
Max – 80 балів
Протягом семестру
«3» х 6 = 18
«5» х 5 = 25
Протягом семестру
«1» х 6 = 6
«3» х 5 = 15
Підготовка доповіді за темою «12» х 1 = 12
«20» х 1 = 20
«Вплив
суспільних
та
історичних
факторів
на
формування концепцій війни
та миру в релігіях Сходу»
(перша половина семестру)
Підготовка доповіді на тему «12» х 1 =12
«20» х 1 = 20
«Особливості
сприйняття
поняття війни та миру у
світових релігіях»
(друга
половина семестру)
«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
50% від семестрової кількості балів
2
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:
ПКР(підсумкова
Семестрова
Підсум
контрольна робота)/залік
кількість балів
кова оцінка
Мінімум
48
12
60
Максимум
80
20
100
Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано /Passed
Не зараховано / Fail

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

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
Теми

1.

2.
3.
4.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Кількість годин

Назва теми

Лекції

Семінар Самості
и
йна
робота

Змістовий модуль 1.
«Релігійно-світогляді особливості конфесійних концепцій війни і
миру»
2
2
5
Вступ. Місце курсу «Релігійні концепції
війни і миру» в структурі релігієзнавчого
знання.
1
2
6
Концепції війни і миру в східних
релігійних традиціях світу.
1
2
6
Сучасні релігійні рухи за мир.
Підготовка доповіді за темою «Впливи
суспільних та історичних факторів на
формування концепцій війни та миру в
релігіях Сходу»
Змістовний модуль 2

10

«Концепції війни та миру в авраамістичних релігіях»
2

2

6

6.

Конфесійне тлумачення проблем війни та
миру. Іудаїзм.
Християнське тлумачення війни та миру

2

2

7

7.

Ісламське трактування війни та миру

2

2

6

8.

Рецепції релігійних концепцій війни та
миру у філософії, політиці, культурі
Підготовка
доповіді
за
темою
«Особливості сприйняття війни та миру у
світових релігіях»
Підсумкова контрольна робота

2

2

6

5.

9.

10.

Всього:

Загальний обсяг 90 год.,
в тому числі:
Лекцій – 14 год.
Семінарські заняття – 14 год.
Самостійна робота – 62 год.

10

2
14

14

62
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