




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів з особливостями релігійно-етичних поглядів 

в академічній думці України.  

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

2.1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні поняття з філософії, 

етики, естетики та культурології. Володіти філософським категоріальним апаратом; мати 

уявлення про основні факти з історії християнства; мати уявлення про основні особливості 

догматики і культу християнства, його історичну еволюцію. 

2.2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів релігії, релігійних 

процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії з релігієзнавства в аналізі 

світоглядних проблем і соціально-культурних явищ та процесів; оперувати об’єктивними 

знаннями з історії, історії та філософії релігії.  

2.3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; ведення дискусії, критичного ставлення та прогнозування стосовно 

світоглядних, релігієзнавчих, культурних подій та явищ; використання іншомовних 

фахових релігієзнавчих та інформативних джерел.  

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Релігійна етика в академічній думці» 

знайомить студентів з історією появи та розвитку релігійної етики та моральнісного 

богослов’я в Україні, репрезентований творчістю професорів та викладачів навчальних 

закладів України –  Києво-Могилянської Академії, Університету Св. Володимира, Київської 

Духовної Академії, Харківського та Новоросійського університетів, Історико-філологічного 

інституту в Ніжині. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам можливість ознайомлення з творчим 

доробком М. Козачинського, С. Калиновського, Т. Прокоповича, М. Олесницького, П. 

Ліницького, В. Екземплярського, Д. Богдашевського, П.Юркевича, С. Гогоцького, О. 

Новицького,  Н. Фаворова, Ф. Зеленогорського, П. Лейкфельда, Т. Буткевича, Г. Сковороди, 

М. Грота, М. Ланге, В. Кукольника, Г. Малеванського, П. Тихомирова, С. Говорова. В 

результаті навчання студенти мають не лише продемонструвати масив теоретичних знань, 

але й засвоїти та використовувати ці знання у своїх самостійних дослідженнях.  

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 2. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК 7. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК 10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

Фахові компетентності спеціальності (ФК)  

ФК 1. Здатність критично осмислювати проблеми у сфері релігієзнавства і на межі галузей 

знань, аналізувати наукові здобутки та результати релігієзнавчих напрямів і шкіл. 

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

релігієзнавства та застосовувати їх у різних сферах суспільної діяльності.  

ФК 8. Здатність надавати експертно-аналітичну оцінку та прогнозувати потенційні 

можливості використання релігії з метою деструктивного впливу на свідомість і психіку 

людей, розпізнавати найбільш поширені маніпуляційні стратегії.  

ФК 11. Здатність управляти робочими або навчальними процесами у галузі гуманітарних 

наук, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.  

ФК 12. Здатність планувати і виконувати наукові дослідження у сфері релігієзнавства.  

 

 

 

 

 



5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

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

автономність та відповідальність) 
Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

сутність феномену академічної 

філософії України 

 

 

 

Лекції, 

самостійна робота 

Конспект 

першоджерел,

письмова 

контрольна 

робота  

10 

1

1.2 

періоди становлення та особливості 

релігійної етики в академічній думці 

України 

Лекції, 

самостійна робота 

Конспект 

першоджерел,

письмовий 

аналіз, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

1

1.3 

суспільно-політичні та теоретичні 

умови досліджень релігійної етики 

та моральнісного богослов’я 

Лекції, 

самостійна робота 

Конспект 

першоджерел, 

письмова 

контрольна 

робота  

10 

1

1.4 

Актуальність морально-етичної 

проблематики на перетині століть  

Лекції, 

самостійна робота 

Конспект 

першоджерел, 

письмовий 

аналіз, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

 Вміти:    

2

2.1 

демонструвати знання 

спеціалізованої літератури з історії 

академічної думки 

 

 

Самостійна 

робота 

Конспект 

першоджерел, 

письмова 

контрольна 

робота, 

письмовий 

аналіз 

10 

2

2.2 

характеризувати особливості 

творчого доробку представників 

освітніх осередків  

Лекції, 

самостійна робота 

Конспект 

першоджерел, 

письмовий 

аналіз, 

письмова 

контрольна 

робота  

10 

1

2.3 

аналізувати питання свободи волі та 

моральної відповідальності в творах 

представників академічної думки 

Лекції, 

самостійна робота 

Конспект 

першоджерел, 

письмовий  

аналіз, 

10 



письмова 

контрольна 

робота  

1

2.4 

здійснювати пошук, систематизацію 

та інтерпретацію додаткової 

інформації, необхідної для вивчення 

проблематики курсу 

Самостійна 

робота 

Конспект 

першоджерел,

письмовий  

аналіз 

10 

 комунікація:    

3

3.1 

презентувати результати здійсненої 

самостійної роботи у вигляді 

доповідей, повідомлень, есе, 

презентацій 

Самостійна 

робота 

Конспект 

першоджерел,

письмовий 

аналіз 

5 

2

3.2 

формулювати і аргументувати 

власну думку в ході дискусії з 

проблем моральнісного 

спрямування; вести полеміку 

стосовно даних питань на основі 

володіння категоріально-

поняттєвим апаратом курсу 

Самостійна 

робота 

письмовий 

аналіз 

5 

 автономність та відповідальність:    

4

4.1 

самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу стосовно 

питань курсу 

Самостійна 

робота 

письмовий 

аналіз 

10 

   

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

ПРН  2. Упевнено володіти державною та іноземною 

мовами для реалізації письмової й усної комунікації, в 

тому числі для наукового і професійного спілкування; 

презентувати результати досліджень державною та 

іноземною мовами. 

    + +    +  

ПРН 6. Ефективно взаємодіяти у професійному колективі 

та з представниками інших професійних груп різних 

рівнів, релігійними організаціями, віруючими й 

невіруючими особами. 

 +     +  + +  

ПРН 8. Систематизувати факти релігійного життя 

суспільства, інтерпретувати релігійні події та явища на 

основі розуміння специфіки впливу релігії на суспільні 

процеси. 

 +   + + + + + + + 

ПРН 10. Приймати ефективні рішення при розв’язанні 

складних задач і проблем релігієзнавства та у ширших 

контекстах, зокрема в умовах неповної інформації та 

суперечливих вимог.  

+   + + + + + + +  

 

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 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); 

(комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1), що складає 60% загальної 

оцінки.  

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Самостійна робота (конспект текстів): РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1   – 

14/ 28 балів 

2. Самостійна робота №1 (письмовий аналіз): РН  1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

4.1  – 17 / 26 балів 

3. Самостійна робота №2 (письмовий аналіз (за вибором студента)): РН 1.2, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1 –17 / 26 балів 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за самостійну роботу (конспект першоджерел) та дві самостійні роботи 

(письмовий  аналіз). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 –  

12 / 20 балів 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 

балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій 

формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу.      

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

складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та 

підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів  

Підсумкова контрольна робота  Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 
 

7.2 Організація оцінювання: 

 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Конспект 

першоджерел 

До тем: 2-5, 7-8  протягом 

семестру.  

«1» х 14 = 14 

 

«2» х 14= 28 

 

Самостійна робота № 1 «Філософія серця» «17» х 1 = 17 «26» х 1 = 26 



Памфіла Юркевича. 

Письмовий аналіз роботи: 

П. Юркевич «Мир с 

ближним как условие 

христианского общежития» 

(1861) 

 (Додаток самостійної роботи 

студента) кінець жовтня  

  

 № 2 до тем 6, 9: Письмовий 

аналіз робіт: 

Г.Сковорода «Сад 

Божествених пісень» (1753–

1785) 

Франко І. Сочинения 

Григория Саввича 

Сковороды, собранные и 

редактированные проф. Д.И. 

Багалеем. (1985) (за вибором 

студента)  

 (Додаток самостійної роботи 

студента) кінець листопаду  

«17» х 1 = 17 

 

«26» х 1 = 26 

 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

До тем 9-10 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Самостійна робота (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. 

2. Самостійна робота № 1, 2 (письмовий аналіз): 

26-21 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

здійсненного дослідження  

20-17 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його 

презентує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві 

неточності  

16-0 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 

презентує, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених 



завдань. Робота містить суттєві помилки. 

3. Підсумкова контрольна робота:  

20-16 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість підсумкової 

контрольної роботи 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його 

презентує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність написання підсумкової контрольної 

роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

10-6 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 

презентує, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених 

завдань. Робота містить суттєві помилки. Демонструє не самостійність у виконані 

завдань. 

5-0 балів - Робота містить суттєві помилки. Демонструє не самостійність у виконані 

завдань. 

 

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 
 
 
  



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

Частина 1.  

1 

Тема 1. Джерельна база проблематики 

релігійної етики в академічній філософії 

України 

3  2 

2 

Тема 2. Києво-Могилянська академія (Мануїл 

Козачинський, Стефан Калиновський, Теофан 

Прокопович) 

3  4 

3 

Тема 3. Київська Духовна академія (Маркелін 

Олесницький, Петро Ліницький, Василь 

Екземплярський, Дмитро Богдашевський) 

2  4 

4 

Тема 4. Університет Святого Володимира 

(Сільвестр Гогоцький, Орест Новицький,  

Назарій Фаворов) 
 

2  4 

5 

Тема 5. Харківський університет (Федір 

Зеленогорський, Павло Лейкфельд, Тимофій 

Буткевич) 
 

2  4 

6 

Індивідуальна самостійна робота №1:  

«Філософія серця» Памфіла Юркевича. Письмовий 
аналіз роботи: П. Юркевич «Мир с ближним как 

условие христианского общежития» (1861) 

 

  13 

 

7 Тема 6. Філософія Григорія Сковороди 2  4 

8 
Тема 7. Новоросійський університет (Микола 

Грот, Микола Ланге) 
2  4 

9 

Тема 8. Ніжинський історико-філологічний 

інститут (Василь Кукольник, Григорій 

Малеванський, Павло Тихомиров, Стефан 

Говоров) 

3  4 

10 
Тема 9. Моральнісне богослов’я та академічна 

філософія. 
2  4 

11 
Тема 10. Проблема свобода волі  в академічній 

філософії України. 
3  4 

12 

Індивідуальна самостійна робота №2:  
Письмовий аналіз робіт: 
Г.Сковорода «Сад Божествених пісень» (1753–
1785) 
Франко І. Сочинения Григория Саввича 
Сковороды, собранные и редактированные проф. 
Д.И. Багалеем. (1985) 
 

  13 

13 контрольна робота 2   

 ВСЬОГО 26  64 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій               – 26 год. 

Самостійна робота  - 64 год. 
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