




ВСТУП.  

1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів з важливими питаннями, які розкривають зміст та 

форми функціонування буддійської традиції.     

2. Попередні вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати   особливості сприйняття буддизму, його напрямки та регіональні різновиди.  

2. Вміти аналізувати ідейний доробок буддійських першоджерел та важливих буддологічних 
досліджень.   

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та критичного аналізу джерел;  

використання іншомовних фахових інформативних джерел з тематики буддизму. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

дисципліна «Буддизм як релігійна традиція» є обов’язковою дисципліною для спеціальності 

«релігієзнавство», що читається у другому семестрі ІІ курсу бакалаврату. Пропонується виклад 

питань, пов’язаних з конфесійними особливостями вивчення буддизму, тематики раннього 

буддизму та регіональних різновидів теравади, магаяни і ваджраяни.  Ознайомлення з тематикою  

цього курсу сприятиме більш якісному розумінню студентами проблем, пов’язаних з історією та 

сьогоденням буддійської традиції.   

4. Завдання (навчальні цілі):  

надати студентам цілісну систему знань про основи буддійської традиції, її конфесійні 

своєрідності та регіональні різновиди; ознайомити їх з поширеними у дослідницьких колах 

установками та рівнями сприйняття буддизму, з етапами відкриття європейцями вчення та 

особливостями його засвоєння; розглянути традиційну диференціацію буддизму на «яни», 

вказавши на її суттєві недоліки; запропонувати періодизацію історії буддійської традиції;   

посприяти формуванню навичків критичного аналізу першоджерел і значних здобутків тих 

буддологів, які докладно з’ясовували питання, належні до тематики дисципліни.  

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 7. Здатність проведення дослідження на належному рівні. 

ЗК 8.  Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ФК 2. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних 

завдань. 

ФК 4. Здатність критично осмислювати основні поняття, теорії та методи релігієзнавства, ідеї та 

висновки релігієзнавчих праць. 

ФК 8. Здатність виявляти сучасні тенденції співіснування різних релігій і конфесій в умовах 

глобалізації та міжкультурного діалогу. 

5. Результати навчання за дисципліною: 

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

автономність та відповідальність) 
Методи викладання  

і навчання 

Методи 

оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

  Знати:    

1.1. Особливості вживання поняття 

 «буддизм», його історико-культурні та 

оригінальні аналоги  

  лекції, 

 самостійна робота 

тест-

контрольна 

робота, іспит  

10 

1.2. установки та рівні сприйняття 

 буддизму  

 лекції, 

 самостійна робота 

 тест-

контрольна 

робота, іспит  

10 

1.3.  етапи відкриття європейцями вчення 

 Будди та особливості його засвоєння 

 лекції, 

 самостійна робота 

тест-

контрольна 

робота, іспит  

5 

1.4. конфесійну своєрідність буддизму, 

 його місце серед релігійних систем 

 світу та недоліки традиційного поділу 

 лекції, 

 самостійна робота 

тест-

контрольна 

робота, іспит  

5 
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на «яни»  

1.5.  періодизацію історії буддійської 

 традиції    

  лекції, семінари, 

 самостійна робота 

тест-

контрольна 

робота,  усне 

 опитування,  

 іспит  

10 

  Вміти:    

2.1.   Демонструвати обізнаність з 

 дослідницькими проектами і 

 спеціалізованою літературою, 

 присвяченим  буддійській тематиці 

 семінари, 

самостійна 

  робота 

усні доповіді, 

тест- 

 контрольна 

робота, іспит  

10 

2.2.   пояснювати запропоновані 

 авторитетними сходознавцями 

 розв’язання різноманітних питань, 

 пов’язаних зі змістом та формами 

 буддійської традиції    

семінари, самостійна 

  робота 

усні доповіді, 

 іспит 

 

10 

2.3. орієнтуватися у буддійських 

 першоджерелах, коментованій 

 літературі та реферативних викладах    

семінари, самостійна 

  робота 

усні доповіді, 

 іспит 

5 

  Комунікація:     

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   

 першоджерел у вигляді доповідей 

 повідомлень, конспектів 

семінари, самостійна 

  робота 

усні доповіді, 

 диспути,   

10 

3.3.   проводити на належному рівні 

 полеміку стосовно дискусійних 

 аспектів розв’язання проблем сучасної 

 буддології  

 семінари, 

самостійна 

  робота 

 усні доповіді, 

 бліц-

опитування, 

  диспути 

10 

  Автономність та відповідальність:    

4.1.  Здійснювати самостійний пошук 

 рекомендованої до семінарів та 

 додаткової літератури з тематики 

 буддизму 

 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  

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 2. Ефективно працювати з інформацією з різних джерел, 

критично її аналізувати, інтерпретувати, класифікувати, 

систематизувати з метою розв’язання релігієзнавчих проблем 

   +    +   +   +   + 

ПРН 6. Характеризувати основні етапи історії релігій світу,    +    +   +   +   
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особливості історичної типології релігійних уявлень.  

ПРН 15. Мати навички участі в наукових та/або прикладних 

дослідженнях у галузі релігієзнавства. 

          +   +    + 

 

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 1.1–1.5), 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.    

 

Оцінювання семестрової роботи:  

 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: 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  – 42 / 70 балів 

2. Індивідуальна самостійна робота (підготовка реферату на тему «Порівняльний аналіз 

життєписів Будди»): РН 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.2  – 6 / 10 балів 

3. Тест-контрольні роботи (дві): РН – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,  2.1 – 12 / 20 балів  

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з 

усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка складаються із балів, 

отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на семінарах), 

2) індивідуальну самостійну роботу (підготовка реферату), 3) дві тест-контрольні роботи, з 

урахуванням коефіцієнту 0,6. Всі види робіт в семестрі мають в підсумку: 

- в максимальному вимірі   100 балів х 0,6 = 60 балів 

- в мінімальному вимірі  60 балів х 0,6 = 36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в 

письмовій формі. 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

Іспит у письмовій формі – РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2. – 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 3 питань, два з 

яких (за вибором студента) оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку дає 40 балів 

за іспит.  

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 24 

балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до семестрової 

оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В екзаменаційній 

відомості у колонці «бали за іспит/екзамен» ставиться «0», а в колонку «підсумкова оцінка з 

дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. Рекомендований 

мінімум допуску до іспиту – 36 балів 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із 

суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи 

(мінімум 24, максимум 40 балів). 

 

   При простому розрахунку отримуємо:  

  

 Семестрова кількість балів                Іспит  Підсумкова оцінка з 

     дисципліни 

Мінімум                   36                 24               60 

Максимум                   60                 40              100 

 

7.2  Організація оцінювання:  
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               Семестрова робота Семестрова кількість балів 

   Min – 36 бали Max – 60 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До тем: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 

18, 20, 21, 24, 26, 27  протягом  

семестру. У разі відсутності 

студента на занятті, теми 

необхідно відпрацювати в 

 письмовому вигляді 

«3» х 14 = 42 «5» х 14 = 70 

Індивідуальна 

самостійна робота 

       

До теми 3: Підготовка   

реферату на тему  

 «Порівняльна характеристика 

життєписів Будди»    

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

Тест-контрольні 

роботи 

Перша до тем 1, 3, 5, 9, 11, 13, 

14 

Друга до тем 15, 16, 19, 22, 23, 

25, 28 

«6» х 2 = 12 «10» х 2 = 20 

Загальна 

семестрова оцінка 

без урахування 

коефіцієнту   

        60     100 

Загальна 

семестрова оцінка 

з урахуванням 

коефіцієнту 0,6 

   «60» х 6 = 36  «100» х 0,6 = 60 

 

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. Індивідуальна самостійна робота (підготовка реферату): 

10 балів – студент у повному обсязі володіє опрацьованими джерелами, вільно та аргументовано  

презентує їх потенціал, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

здійсненного дослідження  

9 балів – студент у повному обсязі володіє опрацьованими джерелами, але недостатньо 

аргументовано їх розкриває, по можливості конструктивно виявляє зміст поставлених у роботі 

завдань 
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8 балів – студент у достатньому обсязі володіє опрацьованими джерелами, вільно їх розкриває, але 

може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставлених у роботі 

завдань; допускаються несуттєві неточності 

7 балів – в цілому володіє опрацьованим матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідні джерела; у роботі містяться суттєві неточності 

6 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його розкриває, 

недостатньо виявляє зміст поставлених завдань; у роботі містяться суттєві помилки. 

 

3. Тест-контрольна робота (дві): 

Тест-контрольна робота дозволяє 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  

п’ять запропонованих питань.  

10 балів – студент дав правильні відповіді на усі питання тесту.  

9 балів – студент неправильно відповів тільки на одне питання тесту.  

8 балів – студент дав неправильну відповідь на два питання тесту.  

7 балів – студент дав неправильну відповідь на три питання тесту. 

6 балів – студент дав неправильну відповідь на чотири питання тесту.  

 

4. Кожне питання в екзаменаційній роботі (вибір студентом 2-х з 3-х питань у білеті): 

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 

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 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 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Відмінно / Excellent         90-100 

Добре / Good         75-89 

Задовільно / Satisfactory         60-74 

Незадовільно / 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   
самостійн
а робота 

Частина 1.  Пропедевтика. Ранній буддизм і різновиди тгеравади.  

1. Особливості сприйняття буддизму і його ідентифікація.  4  4 

2. 
Лекція Ф. Щербатського «Філософське вчення  

     буддизму» 
 2 2 

3. Індійський буддизм: особливості формування традиції.    2  2 

4. 
Лекція С. Ольденбурга «Життя Будди, індійського 

     вчителя життя». 
 2 2 

5. Індійський класичний буддизм.   4  4 

6. Філософський потенціал твору «Дгаммапада».  2 2 

7. 
Атрибуція та основні ідеї «Ваджраччхедіка- 

    праджняпараміта-сутри».     
 2 2 

8. Атрибуція та основні ідеї «Грідая-сутри».      2 2 

9. Ланкійський буддизм.    2  2 

10.  
Атрибуція та ідейний потенціал «Саддхарма-пундаріка 

сутри». 
 2 2 

11. Буддизм в історії  Бірми (М’янми). 2  2 

12. 
Вибіркові розділи з бірманської хроніки «Сасанавамса» 

           ченця Паннясамі. 
 2 2 

13. Тайський буддизм. 2  2 

14.   
Буддизм в  історії  Лаосу і Камбоджі. 

Тест-контрольна робота. 
4  4 

Частина 2.  Регіональні  модифікації  магаяни і ваджраяни.   

15. Амідаїзм і його регіональні різновиди. 2  2 

16. Буддизм в історії Китаю. 4  4 

17.  
Ідейний потенціал  «Шастри  про пробудження віри у  

     Магаяні». 
 2 2 

18. 
«Сутра помоста Шостого патріарха» Хуейнена  

     (глави 2 і 8).   
 2 2 

19. Буддизм в історії Кореї та Японії. 4  4 

20. 
Твір Догена «Скарбниця ока істинної  Дхарми» 

     (свитки 4, 23, 24, 26, 37, 51) 
 2 2 

21. 
Дзен-буддизм у викладі сучасних японських авторів  

     (Сендзакі, Сасакі, Асахіна, Фурута, Кіта, Нагая). 
 2 2 

22. Буддизм в історії В’єтнаму. 4  4 

23. Ваджраяна: питання теорії і практики.. 2  4 

24. 
Лекція  О. Розенберга «Про світоспоглядання  

     сучасного буддизму на Далекому Сході». 
 2 2 

25. Тибетський буддизм. 4  4 

26. 
Характеристика твору Будона Рінчендуба «Історія  

     буддизму». 
 4 2 

27. 
Твір Тензін Гьяцо «Світ тибетського буддизму. Огляд  

     його філософії і практики». 
 2 2 

28.  
Буддизм монголомовних  і тюркомовних народів. 

Тест-контрольна робота 
4  4 

 ВСЬОГО 44 30 76 
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Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

Лекцій – 44  год. 

Семінари – 30 год. 

Самостійна робота – 76 год. 

 

                               РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Основна:  

1. Бгаґаваті праджняпараміта грідая сутра та Ваджраччхедіка праджняпараміта сутра / Пер. з тиб.  

      та англ. М. Васильєва, ред. Я. Литовченко. – К., 2014. – 43 с.  

2. Ваджраччхедіка-праджняпараміта-сутра (Діамантова сутра) // Стрелкова А.Ю. Буддизм:  

       філософія порожнечі. – К.: Вид. дім «КМА», 2015. – Додаток (С. 320-339) . 

3. Грідая-сутра (Сутра серця) // Стрелкова А.Ю. Буддизм: філософія порожнечі. – К.: Вид. дім  

        «КМА», 2015. – Додаток (С. 315-319). 

4. Голоси стародавньої Індії. Антологія давньоіндійської літератури / Упоряд., переклад із  

         Санскриту і примітки П. Ріттера. – К.: Дніпро, 1982. – 350 с.  

5. Дгаммапада (Так говорив Будда)  / переклад М. Копаниці. Режим доступу:  

         http://chtyvo.org.ua/authors/Davnioindiiska_kultura/Dhammapada/ 

6. Неприкаяні душі. Антологія поезії японських мандрівних поетів – дзен-буддистів (ХІІ-ХХ ст.). –  

          К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2014. – 660 с.  

7. Buddhist Scriptures / [trans. Conze E.]. – Harmondsworth: Penguin Books, Ltd, 1981. – 256 p. 
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