




                                                              ВСТУП.  

1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів з важливою дисципліною релігієзнавчого циклу і, 

водночас, однією з можливих форм філософського дискурсу. Для цього розкриваються  основні 

поняття, методологічні установки та її  предмети вивчення. 

2. Попередні вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати   особливості викладу основних тем дисципліни 

2. Вміти  пояснити можливі варіанти розв’язання  питань філософії релігії та орієнтуватись у 

першоджерелах   

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

використання іншомовних фахових інформативних джерел з тематики філософії релігії. . 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

дисципліна «Філософія релігії» є обов’язковою дисципліною для спеціальності «релігієзнавство», 

що читається у першому семестрі ІІІ курсу бакалаврату. В змістовному відношенні являє собою 

раціоналізацію таких корелятів позамежного як релігія, віра, потойбічне і Бог (божественне). 

Відповідно, ознайомлення з ідеями та основними концепціями цього курсу сприятиме більш 

поглибленому, більш якісному розумінню студентами проблем, пов’язаних з тематикою 

філософського осягнення релігії.  

4. Завдання (навчальні цілі):  

надати студентам цілісну систему знань про особливості раціонального вивчення корелятів 

позамежного; ознайомити їх з поширеними у дослідницьких колах стратегіями та підходами, які 

виявилися ефективними у вивченні предметів філософії релігії; окреслити тенденції і 

закономірності історичного поступу набування знань про релігію, віру, потойбічне і Бога; 

посприяти формуванню навичків критичного аналізу значних здобутків тих мислителів, які 

докладно з’ясовували питання, належні до тематики філософії релігії.  

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 7. Здатність проведення дослідження на належному рівні. 

ФК 1. Усвідомлення структури релігієзнавства та його теоретичних основ.  

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

завдань. 

ФК 9. Здатність застосовувати інноваційні підходи у процесі дослідженні феномену релігії. 

 

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. Предметне поле філософії релігії та  

особливості її тлумачення у контексті 

різних дослідницьких установок  

  лекції, 

 самостійна робота 

тест-

контрольна 

робота, іспит  

10 

1.2. історичний поступ ідеї філософії 

 релігії та основних її концептуальних 

 форм 

 лекції, 

 самостійна робота 

 тест-

контрольна 

робота, іспит  

10 

1.3.  структурованість дисципліни у 

 перспективі її розкривання з різних 

 світоглядних позицій 

 лекції, 

 самостійна робота 

тест-

контрольна 

робота, іспит  

5 

1.4. розрізняти філософію релігії від 

 релігійної філософії    

 лекції, 

 самостійна робота 

тест-

контрольна 

5 
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робота, іспит  

1.5.   особливості розв’язання основних 

проблем філософії релігії, наявних у 

творах значних її представників    

  лекції, семінари, 

 самостійна робота 

тест-

контрольна 

робота,  усне 

 опитування,  

 іспит  

10 

  Вміти:    

2.1.   Демонструвати обізнаність з 

 дослідницькими проектами і 

 спеціалізованою літературою, 

 присвяченим  тематиці філософії 

 релігії 

 семінари, 

самостійна 

  робота 

усні доповіді, 

тест- 

 контрольна 

робота, іспит  

10 

2.2.   пояснювати запропоновані класиками 

 філософії релігії варіативні 

 розв’язання її різних питань. 

 

семінари, самостійна 

  робота 

усні доповіді, 

 іспит 

 

10 

2.3.  орієнтуватись у 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 

 класиками філософії релігії  

 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 

 філософії релігії 

 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 1. Вільно спілкуватися з професійних питань державною 

та іноземною мовами усно і письмово, використовувати мови 

для ефективної міжкультурної комунікації. 

             +   + 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією з різних джерел, 

критично її аналізувати, інтерпретувати, класифікувати, 

   +    +    +    +    + 
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систематизувати з метою розв’язання релігієзнавчих проблем. 

ПРН 7. Збирати, аналізувати, систематизувати й 

інтерпретувати факти, пов’язані з розвитком релігій та конфесій, 

використовувати їх для розв’язання складних завдань у 

спеціалізованих сферах професійної діяльності.  

       +   +   +    + 

ПРН 8. Критично оцінювати й аналізувати інформацію різних 

джерел з релігієзнавчої проблематики. 

   +    +   +   +    + 

ПРН 13. Здійснювати аналіз релігійних текстів за допомогою 

знання однієї із давніх мов. 

      +   +   +  

 

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 (реферат з тематики, що стосується різних аспектів 

розв’язання проблеми Бога»): 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 двох питань, 

кожне з яких  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 
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     дисципліни 

Мінімум                   36                 24               60 

Максимум                   60                 40              100 

 

7.2  Організація оцінювання:  

 

               Семестрова робота Семестрова кількість балів 

   Min – 36 бали Max – 60 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До тем: 3, 5, 7, 10, 13, 16, 19 

протягом  семестру. У разі 

відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в 

 письмовому вигляді 

«6» х 7 = 42 «10» х 7 = 70 

Індивідуальна 

самостійна робота 

           

До тем 15, 17, 18, 20, 21: 

Підготовка   реферату, 

присвяченого деяким 

аспектам розв’язання 

проблеми Бога (за вибором 

студента) 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

Тест-контрольні 

роботи 

Перша до тем 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11 

Друга до тем 12, 14, 15, 17, 18, 

20, 21 

«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 0.6 = 36  «100» х 0,6 = 60 

 

 

Критерії оцінювання: 

 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь  

10 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 

9 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. Допускаються несуттєві неточності 

8-7 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 

6 балів – 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: 
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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 

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: 

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   
самостійна 

робота 

Частина 1. Загальні питання філософії релігії. Теорія релігії. Феномен віри.   

1. 
Тема 1. Пролегомени до філософії релігії. 

Індивідуальна самостійна робота на задану тему.  
4  2 

2. 
Тема 2. Проблема релігії у світлі метафізичного  

     розгляду. 
2  2 

3. 
Тема 3. Проблеми філософії релігії у працях  

     Б. Спінози 
 2 2 

4. Тема 4. Теорії походження релігії. 2  2 

5. 
Тема 5. Проблеми філософії релігії у творах   

    Д. Г’юма. 
 2 2 

6. 
Тема 6. Епістемологічні  та праксеологічні  аспекти 

    вивчення релігії. 
2  2 

7. Тема 7. Філософія релігії  І. Канта.  2 2 

8.  
Тема 8. Онтологічні перспективи в осмисленні  

    феномену віри.    
2  2 

9. 
Тема 9. Феномен  релігійної  віри в  

     епістемологічному вимірі. 
2  2 

10.  Тема 10. Філософія релігії  Г.В.Ф. Гегеля.  2 2 

11.  
Тема 11. Праксеологія релігійної віри. 

Тест-контрольна робота. 
2  4 

Частина 2.  Феномен потойбічності. Проблема Бога.  

12. 
Тема 12.  Феномен потойбічності у філософській  

     перспективі 
2  2 

13. 
Тема 13. Елементи філософії релігії у творах  

     П. Юркевича.  
 2 2 

14.  Тема 14. Уособлення  потойбічного світу. 2  2 

15. 
Тема 15. Концептуалізації, сутність та атрибутика  

      Бога.   
2  2 

16.  

Тема 16. Проблема Бога і його виправдання у творі  

    Б. Дейвіса «Вступ до філософії релігії»  

      (розділи І-ІІІ).  

 2 2 

17. Тема 17. Філософські вчення про Бога. 2  2 

18. Тема 18. Аргументи на користь існування Бога. 2  2 

19. 

Тема 19. Тлумачення доказів існування Бога у  

     творі Б. Мондіна  «Філософія релігії і теодіцея»  

     (частина друга). 

 2 2 

20. 
Тема 20. Проблема Бога в епістемологічній  

     перспективі. 
2  2 

21.  
Тема 21. Праксеологічні аспекти проблеми Бога. 

Тест-контрольна робота. 
2  4 

 ВСЬОГО 30 14 46 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 30  год. 

Семінари – 14 год. 

Самостійна робота – 46 год. 
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