




                                                              ВСТУП.  

1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів з основними темами важливої дисципліни 

релігієзнавчого циклу. При цьому пропонується не тільки виклад основ феноменології релігії та її 

концептуальних форм, але й особливості з’ясування  важливих її питань в світлі герменевтичного 

підходу.  

2. Попередні вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати  особливості викладу вірогідних  форм феноменології релігії, зміст сакрального та його 

характеристики, семантику сакральних маніфестацій. 

2. Вміти  пояснити можливі варіанти розв’язання  питань феноменології релігії та орієнтуватися у 

першоджерелах.   

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

використання іншомовних фахових інформативних джерел з тематики феноменології релігії.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

дисципліна «Феноменологія релігії» є обов’язковою дисципліною для спеціальності 

«релігієзнавство», що викладається у другому семестрі І курсу магістратури. Феноменологія  

релігії визначається як виявлення і пояснення змісту та значень маніфестацій сакрального в 

контексті їх компаративістики. Відповідно, ознайомлення з ідеями цього курсу сприятиме більш 

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

тих релігійних феноменів, які претендують на сакральний статус. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

надати студентам свідчення про поняття та зміст феноменології релігії; розкрити можливі 

історичні форми її функціонування та подати їх характеристики; ознайомити студентів з 

особливостями викладу авторського варіанту феноменології релігії; розкрити понятійний статус, 

зміст та характеристики феномену сакрального; ознайомити студентів з найбільш показовими 

концептуалізаціями сакрального в інтелектуальній історії людства; посприяти формуванню 

навичків критичного аналізу значних здобутків тих представників феноменології релігії, які  

докладно з’ясовували її питання.  

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

 

ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК 8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ФК 2. Здатність осмислювати релігію як соціальне явище, інтегрувати знання у сфері 

релігієзнавства та застосовувати їх у різних сферах суспільної діяльності. 
ФК 3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення у галузі 

релігієзнавства, розв’язувати сучасні релігієзнавчі проблеми.   

ФК 6. Здатність здійснювати предметний компаративний аналіз феноменів, що репрезентують 

унікальність і різноманітність релігійних традицій світу. 

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 понятійного наповнення  

та зміст феноменології релігії 

  лекції, 

 самостійна робота 

тест-

контрольна 

робота, іспит  

10 

1.2.  можливі історичні форми 

 функціонування феноменології релігії 

 та їх характеристики 

 лекції, 

 самостійна робота 

 реферат, тест- 

контрольна 

робота, іспит  

10 
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1.3.   особливості викладу авторського 

 варіанту феноменології релігії 

 лекції, 

 самостійна робота 

тест-

контрольна 

робота, іспит  

5 

1.4.  понятійний статус, зміст та 

 характеристики сакрального 

 лекції, 

 самостійна робота 

тест-

контрольна 

робота, іспит  

5 

1.5.   концептуалізації сакрального в 

 інтелектуальній історії людства та їх 

 класифікації. 

  лекції, семінари, 

 самостійна робота 

тест-

контрольна 

робота,  усне 

 опитування, 

  іспит  

10 

  Вміти:    

2.1.   Демонструвати обізнаність з 

 дослідницькими проектами і 

 спеціалізованою літературою, 

 присвяченим  тематиці феноменології 

 релігії 

 семінари, 

самостійна 

  робота 

усні доповіді, 

тест- 

 контрольна 

робота, іспит  

10 

2.2.   пояснювати запропоновані класиками 

 феноменології релігії розв’язання 

 проблеми сакрального та його 

 різновидів 

 

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, рефератів 

семінари, самостійна 

  робота 

усні доповіді, 

 диспути   

10 

3.3.   проводити на належному рівні 

 полеміку стосовно дискусійних 

 аспектів розв’язання проблем 

 класиками феноменології релігії.  

 семінари, 

самостійна 

  робота 

 усні доповіді, 

  диспути 

10 

  Автономність та відповідальність:    

4.1.  Здійснювати самостійний пошук 

 рекомендованої до семінарів та 

 додаткової літератури з тематики 

 феноменології 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  
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           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. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну 

діяльність, конструювати і втілювати ефективну стратегію 

саморозвитку і професійного самовдосконалення. 

  +           +   + 

ПРН 7. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями 

та школи класичного і сучасного релігієзнавства.  
   +    +   +   +    + 

ПРН 9. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, 

висновки та аргументацію з питань релігієзнавства до фахівців і 

нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

   +    +   +   +     + 

 

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  – 33 / 55 балів 

2.  Індивідуальна самостійна робота (реферат на тему: «Основні положення  

 герменевтичної  феноменології релігії»): РН 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.2  – 15 / 25 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) індивідуальна самостійна робота, 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). 
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   При простому розрахунку отримуємо:  

  

 Семестрова кількість балів                Іспит  Підсумкова оцінка з 

     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: 2, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 

17, 19, 21, 23  протягом  

семестру. У разі відсутності 

студента на занятті, теми 

необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

«3» х 11 = 33 «5» х 11 = 55 

Індивідуальна 

самостійна робота 

           

До теми  1. Підготовка   

реферату на тему: «Основні 

положення герменевтичної 

феноменології релігії» 

«15» х 1 = 15 «25» х 1 = 25 

Тест-контрольні 

роботи 

Перша до тем 3, 5, 7, 9, 11, 12, 

14 

Друга до тем 15, 18, 20, 22, 24 

«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  

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 
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2. Індивідуальна самостійна робота (написання реферату): 

25-24 бали – 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  

23-22 бали – студент у повному обсязі володіє опрацьованими джерелами, але недостатньо 

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

завдань 

21-19 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 

18-16 балів – в цілому володіє опрацьованим матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідні джерела; у роботі містяться суттєві неточності 

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

допускаючи  суттєві помилки у роботі, властиві прогалини у засвоєнні теми дослідження. 

 

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 

несамостійність 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 феноменології релігії. Екзистенціали.    

1. 

Тема 1. Феноменологія релігії: її зміст, можливі  

форми функціонування та особливості вивчення. 

Індивідуальна самостійна робота. 

4  4 

2. 
Тема 2. Проблеми феноменології релігії у праці   

   Н. Сьодерблома «Становлення віри в Бога». 
 2 4 

3. 
Тема 3. Феноменологія сакрального: його зміст та 

   різновиди. 
2  4 

4. 
Тема 4. Феномен сакрального у творі Е. Дюркгейма  

    «Елементарні форми релігійного життя»    
 2 4 

5. Тема 5. Сакральна топіка. 2  4 

6. 
Тема 6. Питання феноменології релігії у творі  

    А. ван Геннепа «Ритуали переходу». 
 2 4 

7. Тема 7. Символіка хреста в релігійних традиціях. 2  4 

8.  Тема 8. Основні ідеї праці Р. Отто «Священне».  2 6 

9. Тема 9. Сакральна темпоральність. 2  4 

10. 
Тема 10. Питання феноменології релігії у творі 

    Р. Каюа «Людина та сакральне» (1, 2, 4). 
 2 4 

11.  
Тема 11. Символіка сакральних чисел в релігійних  

   традиціях. 
2  4 

12. Тема 12. Феноменологія світла. 2  4 

13.  
Тема 13 Сакральні топоси у збірці Р. Генона  

    «Символи священної науки». 
 2 4 

14.  
Тема 14. Кратофанії. 

Тест-контрольна робота.  
2  6 

Частина 2. Сакральності елементів, істот, постатей, дій та рівнів свідомості людини  

15. 
Тема 15.  Сакральності космічних елементів і  

   природних предметів. 
2  4 

16. 

Тема 16. Проблеми сакрального простору і часу у  

 творі М. Еліаде «Священне і мирське»  

 (Вступ. Розділи І-ІІ).  

 2 4 

17.  

Тема 17. Проблеми природних ієрофаній  і  

  сакральності людського існування у творі М. Еліаде  

  «Священне і мирське». (Розділи ІІІ-IV). 

 2  

18.  Тема 18. Сакральні істоти та постаті. 2  4 

19. 
Тема 19. Проблеми сакрального у творі Ж. Батая 

  «Теорія релігії» (Частина перша. глави ІІ-ІІІ).  
 2 4 

20.  Тема 20. Сакрально значимі акти і дії людини. 2  4 

21. 
Тема 21. Сакральні феномени у творі Р. Жірара 

   «Насильство і священне» (розділ І).  
 2 4 

22. 
Тема 22. Сакральні слова та формули в релігійних  

   традиціях. 
2  4 

23. 

Тема 23.  Основні ідеї твору Ж. Ваарденбурга  

    «Релігія і релігії»  

   (Розділ V. Герменевтичне дослідження).  

 2 4 

24. 

Тема 24. Парадигмальні універсалії релігійної  

   свідомості. 

Тест-контрольна робота. 

2  4 
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 ВСЬОГО 28 22 100 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

Лекцій – 28  год. 

Семінари – 22 год. 

Самостійна робота – 100 год. 
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