




ВСТУП 

1. Мета дисципліни –  сформувати цілісне уявлення студентів про походження, еволюції та 

можливі долі Всесвіту з релігійної точки зору, засвоїти фундаментальні положення та 

методологічні основи космологічних концепцій, представлених у різних релігійних системах 

від Античності до наших днів, а також з’ясувати місце та роль релігійної космології як 

філософського спрямування в історико-філософському процесі. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

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 особливості догматики і культу світових релігій, їх історичну 

еволюцію та сучасний стан. 

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 

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 та історії культури. 

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно релігійних, політичних, 

економічних подій та явищ; використання іншомовних фахових інформативних джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Основи релігійної космології» 
знайомить студентів з уявленнями про походження Всесвіту в формі міфу про творіння, про 

подальшу еволюцію, сучасний світ і природу, а також про його можливу долю або 

призначення. Програмний лекційний курс зосереджений на витлумаченні різних традицій в 

релігії або релігійній міфології, які стверджують, як і чому все так, як є, і в чому значення 

всього цього. Аналізується відмінність космології та теології, а також релігійної космології 

та наукової космології, заснованої на результатах вивчення астрономії і аналогічних 

областей, що відрізняються концептуальними уявленнями про фізичну структуру світу і 

місце у Всесвіті, її створенні, а також прогнозами або передбаченнями про її майбутнє. 

Дається загальне теоретичне уявлення про різні варіації релігійної космології, що включають 

в себе ті, які мають індійське походження, такі як буддизм, індуїзм і джайнізм; релігійні 

вірування Китаю; а також вірування авраамічних конфесій, таких як іудаїзм, християнство та 

іслам. Аналізуються релігійні космології, що перетворювались в формальну логіку 

метафізичних систем, таких як платонізм, неоплатонізм, гностицизм, даосизм, кабала тощо. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань з питань 

походження, еволюції та можливої долі Всесвіту з точки зору різних релігій; засвоїти 

фундаментальні положення та методологічні основи космологічних концепцій; розкрити 

місце та роль космологічних концепцій в історії філософії; сформування у студентів  

здатності до глибокого аналізу космологічних питань. В результаті навчання студенти мають 

продемонструвати масив теоретичних знань, але й засвоїти та використовувати ці знання у 

своїх самостійних дослідженнях. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.  

ЗК 9. Цінування і повага різноманітності та мультикультурності. 

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

релігієзнавства та застосовувати їх у різних сферах суспільної діяльності.  

ФК 5. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі 

релігієзнавчого знання. 

ФК 6. Здатність здійснювати предметний компаративний аналіз феноменів, що 

репрезентують унікальність і різноманітність релігійних традицій світу.  

 



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 

базові поняття та категорії 

космології як напряму 

філософського знання  

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

письмова 

контрольна 

робота, 

комплексний 

аналіз, іспит 

10 

1

1.2 

сутність та специфіку 

космологічного знання  

 

 

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

комплексний 

аналіз, іспит 

10 

1

1.3 

основні засади космологічних 

концепцій 

 

 

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

1

1.4 

етапи розвитку космології; базові 

філософські проблеми космології 
 

 

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

письмовий 

аналіз, 

письмова 

контрольна 

робота,іспит 

10 

 Вміти:    

2

2.1 

встановлювати взаємозв’язок та 

проводити паралелі між 

категоріями, розділами та 

напрямками космології 

 

 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

письмова 

контрольна 

робота, 

комплексний 

аналіз,  іспит 

10 

2

2.2 

виділяти закономірності в історико-

філософському процесі; 

осмислювати місце космології у 

спільній історії філософської думки 

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, іспит 

15 

1

2.3 

ставити та вирішувати космологічні 

проблеми, виходячи з різних 

теоретико-методологічних парадигм 

 

 

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

1

2.4 

здійснювати пошук, систематизацію 

та інтерпретацію додаткової 

інформації, необхідної для вивчення 

проблематики курсу 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії  

10 



 комунікація:    

3

3.1 

презентувати результати здійсненої 

самостійної роботи у вигляді 

доповідей, повідомлень, есе, 

презентацій  

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

письмовий 

аналіз  

5 

2

3.2 

формулювати і аргументувати 

власну думку в ході дискусії з 

проблем історії релігій і їх сучасної 

суспільної ролі; вести полеміку 

стосовно даних питань на основі 

володіння категоріально-

поняттєвим апаратом курсу 

Семінари Дискусії 5 

 автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу стосовно 

питань курсу 

 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

письмовий 

аналіз  

5 

   

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 7. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні 

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

ПРН 8. Систематизувати факти релігійного життя 

суспільства, інтерпретувати релігійні події та явища на 

основі розуміння специфіки впливу релігії на суспільні 

процеси. 

 + +  + + + + + + + 

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 – 1.4), 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. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4,  3.1, 3.2, 4.1 –18 / 30 балів 

2. Самостійна робота №1 (письмовий аналіз): РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.4, 3.1, 4.1  – 15 / 25 

балів 

Самостійна робота №2 (письмовий аналіз): РН 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1 – 15/ 25 



балів 

3. Контрольна робота: РН – 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3 - 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) самостійну роботу (комплексний аналіз), 3) контрольну роботу, 

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, 2.1, 2.2, 2.3, – 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 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 

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, 4, 6, 7, 8, 10-13: 

протягом семестру. У разі 

відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

«3» х 6 = 18 

 

«5» х 6 = 30 

 

Самостійна робота До теми 1-3: письмовий аналіз 

стародавніх моделей світу (за 

вибором студента) (Додаток 

«15» х 1 = 15 «25» х 1 = 25 



самостійної роботи студента) 

кінець жовтня 

 До тем 6, 8: письмовий аналіз 

буддійської космології та 

традиційних китайських уявлень 

про світобудову (Додаток 

самостійної роботи студента) 

кінець  листопада  

«15» х 1 = 15 «25» х 1 = 25 

Контрольна робота До теми 14 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 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 

2. Самостійна робота (письмовий аналіз): 

25-21 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  

20-15 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  

14-0 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. Контрольна робота: 

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 

15-12 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, 

демонструє самостійність письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

11-7 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 

6-0 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 

4. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

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: 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

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  
Самостійна 

робота 

Частина 1.  

1 
Тема 1. Поняття релігійної космології. Космологія 
та космогонія 

2  4 

2 Тема 2. Космологія і теологія: модель взаємодії 1  4 

3 
Тема 3. Взаємозв’язок релігійної космології та 

космології наукової 

1 2 4 

4 
Тема 4. Індійська космологічна думка. Доведичний 

період. Веди. Героїчні епоси 

4 2 4 

5 Тема 5. Космологія джайнізму 2  4 

6 Тема 6. Буддійська космологія 2 1 4 

7  Тема 7. Космологія ламаїзму  1 2 

8 

Індивідуальна самостійна робота:  

письмовий аналіз стародавніх моделей світу  

(за вибором студента)  

  14 

Частина 2.  

9 
Тема 8. Традиційні китайські уявлення про 
створення світу та світобудову 

2 1 4 

10 Тема 9. Космологія і космогонія даосизму 2  4 

11 
Тема 10. Космогонічні та космологічні уявлення 

конфуціанства 

 1 2 

12 Тема 11. Космологія іудаїзму 2 2 4 

13 Тема 12. Християнська космологія 2 1 4 

14 Тема 13. Космологія у традиційному ісламі 2 1 4 

15 
Тема 14. Релігійні космологія та антропологія: 
людина як частина створеного світу 

2  6 

16 
Індивідуальна самостійна робота:  
письмовий аналіз буддійської космології та 
традиційних китайських уявлень про світобудову  

  14 

 контрольна робота 2   

 ВСЬОГО 26 12 82 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій  – 26 год. 
Семінари   – 12 год. 

Самостійна робота  - 82 год. 
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