




ВСТУП 

Мета дисципліни  полягає у послідовному, системному викладенні знань про сучасні 

форми взаємодії релігії і політики у глобальному та локальному аспектах. Засвоєння 

студентами основних тематичних напрямків курсу «Релігія і політика» стане основою для 

глибшого розуміння та аналізу питань, пов’язаних з  взаємодією релігії та суспільством, 

роллю релігії в політичних та геополітичних процесах сучасного світу, міжнародних 

відносинах тощо, а також значно поглибить розуміння релігії як соціального інституту.  

 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основний зміст доктрин 

світових релігій, історії релігії; основні релігієзнавчі теорії та методи досліджень, 

основні релігієзнавчі поняття та категорії.  

2. Вміти застосовувати міждисциплінарний підхід до вивчення релігійних феноменів; 

вміти працювати з науковою та богословською літературою та критично її осмислювати; 

збирати та інтерпретувати джерела, що стосуються різних феноменів релігійного життя; 

аналізувати доктринальніта етичні положення , а також соціальні вчення світових 

релігій. 

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; здатністю до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

здатністю використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

 
Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна «Релігія і політика» належить до 

переліку дисциплін вільного вибору студента та викладається у ІV семестрі освітнього рівня 

магістр відділення «релігієзнавства». Навчальна дисципліна знайомить студентів з 

основними формами взаємодії релігії та політики у сучасному світі, як на теоретичному 

рівні, так і на конкретних прикладах. Аналізуються глобальні і локальні політичні і 

геополітичні процеси та тенденції і визначається роль та рівень залучення релігії в них.   

Завдання (навчальні цілі) розкрити зміст та сутність взаємодії релігії та політики; 

розглянути особливості залучення релігійних організацій до політичних та геополітичних 

процесів сучасності; розкрити роль релігійного чинника в міжнародних відносинах та 

конфліктах ХХ і ХХІ ст.; проаналізувати  роль релігійних організацій як гравців сучасної 

світової політики.  

 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних 

компетентностей: 

ЗК 2. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

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.  

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 9. Здатність визначати й розробляти стратегічні пріоритети у галузі релігійної свободи і 

релігійної безпеки України з урахуванням особливостей державно-конфесійних та 

міжрелігійних відносин 

 

Результати навчання: В результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен 

Результат навчання 

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

Методи 

викладання і 

Методи 

оцінювання 

Відс

оток у 



автономність та відповідальність) навчання підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

Основні доктринальні положення та 

соціальні вчення світових релігій; 

 

Лекція, самостійна 

робота 

Есе, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

5 

1

1.2 

Основні принципи та вияви 

взаємодії релігії та політики;  

 

Лекція, семінар, 

самостійна робота 

Есе, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

5 

1

1.3 

Особливості інтерпретації 

політичних питань у сучасній 

світових релігіях; 

 

Лекція, семінар, 

самостійна робота 

Есе, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

15 

1

1.4 

Приклади залучення релігії до 

політичних та геополітичних 

процесів сучасності; 

Лекція, самостійна 

робота 

Есе, 

підсумкова 

контрольна 

робота, 

реферативна 

доповідь 

15 

 Вміти:    

2

2.1 

Розкривати сутність релігійного 

чинника в питаннях національної 

безпеки; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

доповнення, 

есе, 

реферативна 

доповідь, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

2

2.2 

визначати роль релігії в 

міжнародних відносинах ХХ-ХХІ 

ст.; 

Семінар, Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

доповнення, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

2

2.3 

виявляти особливості залучення 

світових релігій до сучасної 

світової політики; 

 

Семінар, Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

доповнення, 

реферативна 

доповідь 

10 

1

2.4 

розкривати сутність та форми  

взаємодії релігії та політики в 

сучасній Україні; 

Семінар, Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

доповнення, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

15 

 комунікація:    

3

3.1 
демонструвати здатність до вільної 

комунікації мовою навчання; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

доповнення, 

реферативна 

доповідь 

3 

3

3.2 
використовувати знання іноземних 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

доповнення, 

3 



мов для аналізу інформаційних 

інтернет-ресурсів, читання новітньої 

релігієзнавчої літератури в 

підготовці до семінарських занять 

та написання самостійних робіт; 

реферативна 

доповідь 

2

3.3 
презентувати результати здійсненої 

самостійної роботи у вигляді 

доповідей, повідомлень, есе, 

презентацій; 

Самостійна робота, 

семінари 

Усні доповіді, 

доповнення 

3 

 автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу із 

релігієзнавчих досліджень проблем 

свободи совісті, вільно володіти 

методами обробки, аналізу та 

синтезу наукової інформації; 

Самостійна робота Усні доповіді, 

доповнення 

2 

4

4.2 

вирішувати самостійно комплексні 

завдання, пов’язанні із 

ідентифікацією та аналізом 

наукових досліджень релігійних 

феноменів на основі принципів 

академічного релігієзнавства; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

доповнення, 

реферативна 

доповідь, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

5 

4

4.3 

нести відповідальність за 

достовірність та конфесійну 

незаангажованість проведених 

досліджень. 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

доповнення, 

есе, 

реферативна 

доповідь 

4 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

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 
3.3 

4.1 4.2-

4.3 

ПРН 4. Оцінювати і критично 

аналізувати державно-конфесійні, 

міжконфесійні та міжрелігійні 

відносини, стан релігійної свободи і 

релігійної безпеки в Україні та світі. 

+ + + + + + +  +

+ 

 

  + 
+ + + 

ПРН 2. 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. 

 

+ 
+

+ 

 

+ 
 

+ 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 

+ 
 

+ 

 

+ 

 

+ 
 

+ 

ПРН 11. Розробляти наукові і прикладні 

проекти у сфері релігієзнавства з 

урахуванням цілей та обмежень, а також 

соціальних, економічних і правових 

аспектів. 

       +  +  

+ 
 

+ 
+ 

 

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 3.1-3.3); (автономність 

та відповідальність (4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.    

 

Оцінювання семестрової роботи:  

 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН  2.1, 2.2, 2.3, 

2.4,  3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2  – 36 / 60 балів 

2. Індивідуальна самостійна робота Підготовка реферативної доповіді на тему 

«Політичні ідеї в сучасному православ’ї (український контекст)»:  РН 1.4,  2.1, 2.3, 

3.1, 3.2, 4.2, 4.3  – 6 / 10 балів 

3. Індивідуальна самостійна робота: «Підготовка есе на тему «Політична проблематика 

в соціальній доктрині Католицької церкви»: РН – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 4.3 – 6 / 10 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 (есе, підготовка реферату). Всі 

види робіт в семестрі мають в підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

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

письмовій формі. 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі:  РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 4.2 –  

 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, що  проводить семінарські 

заняття.      

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 балів Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До тем: 2, 3, 4 протягом  

семестру. У разі відсутності 

студента на занятті, теми 

необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

   «9» х 4 = 36     «15» х 4 = 60 

Індивідуальна 

самостійна робота 

           

Підготовка реферативної 

доповіді на тему «Політичні 

ідеї в сучасному православ’ї 

(український контекст)» 

   «6» х 1 = 6     «10» х 1 = 10 

 Підготовка есе на тему 

«Політична проблематика в 

соціальній доктрині 

Католицької церкви» 

     «6» х 1 = 6     «10» х 1 = 10 

Підсумкова 

контрольна 

робота   

     «12» х 1 = 12     «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

оцінка дисципліни 

              60           100 

 

Критерії оцінювання: 

 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь  

15 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 

14 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, але недостатньо 

аргументовано його викладає, по можливості конструктивно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

13-12 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 

11-10 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 

9 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 (есе, реферативна доповідь): 

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. 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:  

 

Задовільно / Satisfactory         60-74 

Незадовільно / Fail           0-59 



 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції семінари С/Р 

Змістовий модуль 1. Вступ до курсу. Принципи взаємодії релігії і політики від 
глобального до локального 

1 
Тема 1. Вступ до курсу. Політика і релігія: принципи 
взаємодії.   2  6 

2 
Тема 2. Сучасні релігії як інституційний ресурс світової 
політики  

6 4 8 

 
Підготовка есе  на тему «Роль релігійного чинника в 
питаннях національної безпеки» 

  15 

Змістовий модуль 2. Політичні концепції протестантизму та православ’я. 
Християнський демократичний рух  

3 Тема 3.  Роль релігії в міжнародних конфліктах ХХ–ХХІ ст. 4 2 6 

4 
Тема 4.  Взаємодія релігії і політики в сучасній Україні 

2 2 6 

5 
Тема 5.  Релігія, глобалізація і публічність: форми вияву 

2  6 

 
Підготовка реферативної доповіді на тему «Роль релігійного 
чинника в політичних процесах незалежної України» 

2  15 

 Підсумкова контрольна робота 2   

 ВСЬОГО 20 8 62 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 20  год. 

Семінарські заняття – 8 год. 

Самостійна робота - 62 год. 

Форма підсумкового контролю - залік 
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